ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ี อิควิต ี
กองทุนเปิ ด ออล เอเชย

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

All Asia Equity Fund : ASIA-E
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงในต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ี อิควิต ี เป็ นกองทุนทีมีนโยบายทีจะนํ าเงินสว่ นใหญ่ทได
กองทุนเปิ ด ออล เอเชย
ี ้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ื
ิ สามัญของ
ของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดซอขายหลั
กทรัพย์ทเป็
ี นสมาชก
ื
ิ
IOSCO (International Organizations of Securities Commission) หรือในประเทศทีมีตลาดซอขายหลักทรัพย์เป็ นสมาช ก
ของ WFE (World Federation of Exchange) โดยจะลงทุ นในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุ น (Equity Fund) ทีลงทุนเฉพาะ
ี (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญีปุ่ น (Japan) เพือให ้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให ้ครอบคลุม
ในเอเชย
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
ึ
กองทุนจะลงทุ นในหรือมีไว ้ซงหน่
วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
ิ สุทธิของกองทุน และกองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่า
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ทังนี บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ อย่างน ้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร ้อยละ 79 ของ
ิ สุทธิของกองทุน ซงส
ึ ัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึนอยู่กับดุลยพินจ
มูลค่าทรั พย์สน
ิ ขอผู ้จั ดการกองทุน
ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ิ อืน
นอกจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศข ้างต ้นแล ้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลั กทรัพย์หรือทรั พย์สน
ื
ิ ค ้าหรือตั วแปรเป็ นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลั กทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบีย และ/หรือ
หรือสัญญาซอขายล่
วงหน ้าทีมีสน
ื อหรือเหตุการณ์ทมี
ิ ค ้าหรือตัวแปรอืนใดทีสํานั กงาน
อันดับความน่าเชอถื
ี ผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสน
ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้ องกันความเสยง (Hedging) หรือการหาดอกผลโดยวิธก
ี ารอืนอย่างใด
อย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ
ิ ของกองทุนรวมได้แก่
ทงนี
ั กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทร ัพย์สน
1. NN (L) Asia Income
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน ้นการกระจายการลงทุนไปในหุ ้น และ/หรือหลักทรัพย์ทเปลี
ี ยนมือได ้ ซึงออกโดยบริษัททีจั ดตังขึนในประเทศที
ี (ไม่รวมประเทศญีปุ่ นและออสเตรเลีย) หรือซอขายอยู
ื
อยูใ่ นภูมภ
ิ าคเอเชย
ใ่ นประเทศดังกล่าว

2. United Japan Growth Fund
นโยบายการลงทุน
ิ มาจากประเทศญีปุ่ น
กองทุนจะเน ้นลงทุนสว่ นใหญ่ในหุ ้นของบริษัททีมีรายได ้หรือทรัพย์สน
3. NN (L) Greater China Equity
นโยบายการลงทุน
ึ
กองทุนจะเน ้นการกระจายการลงทุนไปในหุ ้น และ/หรือหลั กทรัพย์ทีเปลียนมือได ้ ซงออกโดยบริ
ษัททีจั ดตังขึนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี: สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต ้หวัน หรือซือขายอยูใ่ นประเทศดังกล่าว
4. NN (L) Japan Equity
นโยบายการลงทุน
ึ
กองทุนจะเน ้นการกระจายการลงทุนไปในหุ ้น และ/หรือหลั กทรัพย์ทีเปลียนมือได ้ ซงออกโดยบริ
ษัททีจั ดตังขึนในประเทศ
ญีปุ่ น หรือซือขายอยู่ในประเทศดังกล่าว

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active management)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

1

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
ึ
1. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซงอาจจะปรั
บตัวเพิมสูงขึน หรือลดลง
จนตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป
ี
3. ผู ้ลงทุนทีต ้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และเหมาะกับผู ้ลงทุนทียอมรับความเสยง
จากการลงทุนได ้ในระดับปานกลางถึงค่อนข ้างสูง

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


ื ชชวนฉบั
ี
อ่านหนังสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสยงด
้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรือข ้อจํากัดของประเทศต่างๆ ทีกองทุนเข ้าไปลงทุน
ึ
(Country Risk) ซงอาจจะส
ง่ ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
ี
2. เนืองจากกองทุนนีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสยงที
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิด
วิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับเงินคืน
ตามระยะเวลาทีกําหนด
ั ญาซอขายล่
ื
ี
3. กองทุนนีอาจพิจารณาลงทุนในสญ
วงหน ้า (Derivative) เพือป้ องกันความเสยงตามความเหมาะสมกั
บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได ้รับกําไรจาก
อัตราแลกเปลียน/หรือได ้รั บเงินคืนตํากว่าเงินลงทุ นเริมแรกได ้ ดังนั น กองทุนนีอาจมีต ้นทุนจากการทําธุรกรรม
ี
ึ
เพือป้ องกันความเสยงที
เกิดขึน ซงอาจทํ
าให ้กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
ี
4. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญีปุ่ น ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
5. กองทุนรวมอาจมีการกระจุ กตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดยผู ้
ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

2

ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม IT
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

≤ 20%

สูง

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญีปุ่ น

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
ี fx
การป้ องกันความเสยง

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 0% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ี
ทังนี สามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

3

ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV

NN (L) Japan
Equity 22.64%

NN (L) Asia
Income 26.06%

United Japan
Growth Fund
20.63%

อืนๆ 5.02%
NN (L) Greater
China Equity
25.65%

ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชือทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ต่อ NAV

1. หน่วยลงทุน : NN (L) Asia Income (LU0051129079)

26.06

2. หน่วยลงทุน : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)

25.65

3. หน่วยลงทุน : NN (L) Japan Equity (LU0082087783)

22.64

4. หน่วยลงทุน : United Japan Growth Fund (SG9999001119)

20.63

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

4

ี อิควิต ี ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่า
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ออล เอเชย
ิ สุทธิ (ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ ว ันที 31 พฤษภาคม 2564)
ทร ัพย์สน
1. NN (L) Asia Income

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

5

2. NN (L) Greater China Equity

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

6

3. NN (L) Japan Equity

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

7

4. United Japan Growth Fund

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

8

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้ร ับ
ด ังนน
ั คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด ังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

5.50

สูงสุดไม่เกิน
5.35

4.50

3.50

สูงสุดไม่เกิน
2.8355

สูงสุดไม่เกิน
2.14
1.9260

2.50

2.4251

1.50
สูงสุดไม่เกิน
0.1605
0.0321

0.50
การจัดการ

-0.50

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.2140
0.2140

0.2530

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมไว ้ด ้วย (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.2370 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.00

1.50

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

20 บาทต่อ 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย

20 บาทต่อ 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย

50 บาทต่อรายการ

50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

9

ี อิควิต ี ลงทุนเกิน 20% ของ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ออล เอเชย
ิ สุทธิ (ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ ว ันที 31 พฤษภาคม 2564)
มูลค่าทร ัพย์สน
1. NN (L) Asia Income

2. NN (L) Greater China Equity

3. NN (L) Japan Equity

4. United Japan Growth Fund

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

10

ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นย ันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ
ั ว่ น 50%
1) ด ัชนี MSCI Japan ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันทีคํานวณผลตอบแทน สดส
2) ด ัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ ว ันที
ั ว
่ น 50%
คํานวณผลตอบแทน สดส
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
30.00%

20.00%

ASIA-E
Benchmark

19.74%

19.21%
15.44%

14.37%
10.22%

10.00%

9.12%
2.59%

0.00%
-5.47%
-10.00%
-15.67% -14.98%

-20.00%
2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.0416%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 10.83% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนกองทุนรวม

11.05%

3.20%

N/A

11.05%

N/A

34.28%

N/A

6.94%

N/A

7.05%

N/A

3.67%

N/A

1.04%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

12.24%

4.16%

N/A

12.24%

N/A

37.96%

N/A

8.27%

N/A

9.76%

N/A

6.82%

N/A

2.31%

ความผันผวนของกองทุน

10.50%

6.00%

N/A

10.50%

N/A

14.66%

N/A

13.33%

N/A

10.83%

N/A

11.25%

N/A

13.61%

ความผันผวนของตัวชีวัด

9.40%

5.77%

N/A

9.40%

N/A

12.87%

N/A

12.00%

N/A

10.02%

N/A

11.00%

N/A

12.56%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

11

ี อิควิต ี ลงทุนเกิน 20%
ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ออล เอเชย
ิ สุทธิ (ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ ว ันที 31 พฤษภาคม 2564)
ของมูลค่าทร ัพย์สน
1. NN (L) Asia Income

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

12

2. NN (L) Greater China Equity

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

13

3. NN (L) Japan Equity

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

14

4. United Japan Growth Fund

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได ้เป็ นสิง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

15

ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

15 มิถน
ุ ายน 2549

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืน
หน่วยลงทุน

ว ันทําการซือ : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วน
ั คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของ
ผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วใน
เว็บไซต์ของบริษัท
ิ รายวันได ้ที
หมายเหตุ สามารถดูวน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th

รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นางสาวสิรอ
ิ นงค์ ปิ ยสันติวงศ์

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิต ี

16

ผู ้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน

ั
เบอร์โทรศพท์

ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน
1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

0-2626-7777

2

ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ.

1588, 0-2232-2484

3

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

0-2672-5999, 0-2687-7000

4

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

0-2285-1555

5

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

1558

6

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

0-2638-5500

7

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

0-2659-7000, 0-2099-7000

8

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

0-2680-1234

9

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด

0-2695-5000

10

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2635-3123

11

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

0-2949-1999

12

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0-2305-9000

13

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

0-2857-7000

14

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0-2618-1111

15

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นั นซ่า จํากัด

0-2697-3700

16

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

0-2080-2888

17

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

0-2207-2100

18

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

0-2861-5508, 0-2861-6090

19

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

0-2888-8888

20

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

0-2205-7111

21

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

0-2111-1111

22

ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน)

0-2633-6000

23

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด

0-2009-8888

24

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์
จํากัด

0-2016-8600

25

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

0-2026-6222

26

บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

0-2274-9400

27

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

0-2633-6000, 0-2080-6000

28

ธนาคารออมสิน

1115

29

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-5050

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

17

ั
เบอร์โทรศพท์

ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน
30

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)

0-2658-5800

31

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2659-8000

32

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน)

0-2659-3456

33

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2782-2400

34

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

0-2217-8888

35

ั พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน

0-2660-6677

36

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-8888

37

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

0-2841-9000

38

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน)

0-2351-1800

39

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด

0-2343-9555

40

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

0-2648-3600

41

บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด

0-2026-5100

42

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

1327, 0-2359-0000

43

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2088-9797

44

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)

0-2696-0000,0-2796-0000

45

บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีว ต
ิ จํากัด (มหาชน)

0-2022-5000

หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 0.00%

ติดต่อสอบถาม รับ
หนังสือชีชวน ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข ้อมูล
ธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที www.uobam.co.th
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ี
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสยง
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จากการลงทุนซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึงความถูกต ้อง
ื ชชวนของกองทุ
ี
ของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทังนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วมปฏิบั ต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ วนหมุ น เวีย นการลงทุ นของกองทุ นรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื อให ผ
้ ู ้ลงทุ นทราบถึง
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํานวณจาก
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ส น
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนใน
มูลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
รอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ี
ํ ค ัญเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเสยงจากความผั
นผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market
Risk) หมายถึง ความเส ียงทีมูลค่ าของหลั กทรั พย์ท ีกองทุ นรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซึงพิจารณาได ้
จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
ั ญาซ อขายล่
ื
ี หมายถึง กองทุนจะเข ้า
2. ความเส ยงจากการลงทุ
นในส ญ
วงหน้า เพือป้ องก ันความเส ยง
ื
ี (Hedging) เท่านั น โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่
ลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้าเพือป้ องกันความเสยง
เกินหลักทรัพย์พนฐานที
ื
กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
3. ความเส ี ยงของประเทศที ลงทุ น (Country Risk) หมายถึ ง ความเสี ยงที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุนเข ้าไปลงทุนเช่น การเปลียนแปลงผู ้บริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางด ้านเศรษฐกิจ
หรือสาเหตุอนๆ
ื จนทําให ้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
4. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของ
อัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช ่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที
เงินบาทอ่อน แต่ขายทํ ากํ าไรในช่วงทีบาทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลั บมาน อ้ ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วย
เช่นกัน ดังนั น การป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียงจาก
ึ าได ้ดังต่อไปนี
ดังกล่าว ซงทํ
ี
ี
- อาจป้ องกันความเสยงตามดุ
ลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน
ี
เนืองจากการป้ องกันความเสยงขึ
นอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความ
ี
เสยงหรื
อไม่
ี
5. ความเสยงจากการนํ
าเงินลงทุนกล ับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน ซึงอาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
6. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุ นลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจั ดอันดับความน่ าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเส ยงจากการลงทุ
นกระจุกตั วในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร
ึ
่ การเมือง
ทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุ นดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ
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