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กองทนุเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ี

All Asia Equity Fund : ASIA-E 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2565 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ีเป็นกองทนุทมีนีโยบายทจีะนําเงนิสว่นใหญ่ทไีดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศทมีหีน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซอืขายหลักทรัพยท์เีป็นสมาชกิสามัญของ 
IOSCO (International Organizations of Securities Commission) หรอืในประเทศทมีตีลาดซอืขายหลักทรัพยเ์ป็นสมาชกิ
ของ WFE (World Federation of Exchange) โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ทีลงทุนเฉพาะ
ในเอเชยี (Asia Ex-Japan) และ/หรอื ประเทศญปีุ่ น (Japan) เพอืใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการกระจายการลงทนุใหค้รอบคลุม
ประเทศตา่ง ๆ ในทวปีเอเชยี  

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้งึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน และกองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทังนี บรษัิทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ อย่างนอ้ย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของ
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซงึสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขนึอยู่กับดุลยพนิจิขอผูจั้ดการกองทุน 
ตามสภาวะการลงทนุหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทนุในแตล่ะขณะ  

นอกจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศขา้งตน้แลว้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนื 
หรอืสัญญาซอืขายลว่งหนา้ทมีสีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์และ/หรอือัตราดอกเบยี และ/หรือ
อนัดับความน่าเชอืถอืหรอืเหตกุารณ์ทมีผีลต่อการชําระหนขีองตราสารแหง่หนี และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอนืใดทสีํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวัีตถุประสงคเ์พอืป้องกนัความเสยีง (Hedging) หรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอนือย่างใด
อยา่งหนงึ หรอืหลายอยา่งตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

ทงัน ีกองทนุรวมตา่งประเทศทกีองทุนไปลงทุนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมไดแ้ก ่

1. NN (L) Asia Income 

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้การกระจายการลงทนุไปในหุน้ และ/หรอืหลักทรัพยท์เีปลยีนมอืได ้ซงึออกโดยบรษัิททจัีดตังขนึในประเทศที
อยูใ่นภมูภิาคเอเชยี (ไมร่วมประเทศญปีุ่ นและออสเตรเลยี) หรอืซอืขายอยูใ่นประเทศดังกลา่ว 

2. United Japan Growth Fund  

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุสว่นใหญใ่นหุน้ของบรษัิททมีรีายไดห้รอืทรัพยส์นิมาจากประเทศญปีุ่ น 

3. NN (L) Greater China Equity  

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้การกระจายการลงทุนไปในหุน้ และ/หรอืหลักทรัพยท์ีเปลยีนมอืได ้ซงึออกโดยบรษัิททจัีดตังขนึในประเทศ
ตลาดเกดิใหม ่ประเทศใด  ๆต่อไปน:ี สาธารณรัฐประชาชนจนีฮอ่งกง และไตห้วัน หรอืซอืขายอยูใ่นประเทศดังกล่าว 
 

4. NN (L)  Japan Equity  

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้การกระจายการลงทุนไปในหุน้ และ/หรอืหลักทรัพยท์ีเปลยีนมอืได ้ซงึออกโดยบรษัิททจัีดตังขนึในประเทศ
ญปีุ่ น หรอืซอืขายอยู่ในประเทศดังกล่าว 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active management) 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลง

จนตํากวา่มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทวัไป 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการกระจายการลงทนุไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และเหมาะกับผูล้งทุนทยีอมรับความเสยีง
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึค่อนขา้งสงู 

 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลยีน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศตา่งๆ ทกีองทนุเขา้ไปลงทุน 
(Country Risk) ซงึอาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

2. เนืองจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิ
วกิฤตการณ์ทไีม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้ับเงนิคนื
ตามระยะเวลาทกํีาหนด 

3. กองทนุนอีาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivative) เพอืป้องกันความเสยีงตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บกําไรจาก
อัตราแลกเปลยีน/หรอืไดรั้บเงนิคนืตํากว่าเงนิลงทุนเรมิแรกได ้ดังนัน กองทุนนีอาจมตีน้ทุนจากการทําธุรกรรม
เพอืป้องกันความเสยีงทเีกดิขนึ ซงึอาจทําใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

4. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีปุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

5. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

ตํา                                                            สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม IT  
 ตํา                                                                                                 สงู         

 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศญปีุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

ตํา                                                           สงู 
 

 
หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทังน ีสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงต่างๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเล่ม 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ตอ่ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : NN (L) Asia  Income (LU0051129079) 26.69 

2. หน่วยลงทนุ : NN (L) Japan Equity (LU0082087783)  24.06 

3. หน่วยลงทนุ : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 22.76 

4. หน่วยลงทนุ : United Japan Growth Fund (SG9999001119) 22.35 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NN (L) Greater 
China Equity

22.76%

United Japan 
Growth Fund

22.35%

NN (L) Asia 
Income 26.69%

NN (L) Japan 
Equity 24.06%

อนืๆ 4.14%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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ขอ้มลูการลงทุนของกองทนุตา่งประเทศทกีองทุนเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ีลงทุนเกนิ 20% ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิ(ขอ้มลูกองทนุตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 
 

1. NN (L) Asia Income  
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2. NN (L) Japan Equity 
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3. NN (L) Greater China Equity   
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4. United Japan Growth Fund 
 

 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E 
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หมายเหต ุ:  (ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

-  คา่ธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.2370 เป็นตน้ 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E  

 
 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.00 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 20 บาทต่อ 2,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 2,000 หน่วย 

20 บาทต่อ 2,000 หน่วย
หรอืเศษของ 2,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 50 บาทต่อรายการ 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

1.9260

0.0321
0.2140 0.2530

2.4251

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีุณจะไดร้บั  
  ดงันนั คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.2140 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุตา่งประเทศทกีองทนุเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ีลงทนุเกนิ 20% ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(ขอ้มลูกองทุนตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

1. NN (L) Asia Income   

 

2. NN (L) Japan Equity 

 

3. NN (L) Greater China Equity 

 

 

 

4. United Japan Growth Fund 

 
 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E 
 
 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
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1. ดชันชีวีดั คอื  

1) ดชัน ีMSCI Japan ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน สดัสว่น 50% 

2) ดชัน ีMSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที
คาํนวณผลตอบแทน สดัสว่น 50%  

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -30.0416% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 10.92% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 -   เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E  
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 7.18% -5.39% N/A -3.49% N/A 7.18% N/A 10.86% N/A 5.63% N/A 4.90% N/A 0.78%

ผลตอบแทนตัวชวีัด 9.60% -4.42% N/A -2.35% N/A 9.60% N/A 12.51% N/A 7.73% N/A 7.98% N/A 2.08%

ความผันผวนของกองทุน 14.49% 6.39% N/A 9.99% N/A 14.82% N/A 12.02% N/A 10.92% N/A 10.63% N/A 13.44%

ความผันผวนของตัวชวัีด 12.88% 6.13% N/A 8.79% N/A 13.17% N/A 10.52% N/A 10.22% N/A 10.44% N/A 12.44%

10 ปีกองทนุ Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 

7.18%

15.44%

10.22%

-15.67%

14.37%

9.60%

19.21%

9.12%

-14.98%

19.74%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2564 2563 2562 2561 2560

ASIA-E

Benchmark
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนตา่งประเทศทกีองทุนเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ีลงทุนเกนิ 20% 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(ขอ้มลูกองทุนตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 
 

1. NN (L) Asia Income  
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2. NN (L) Japan Equity 
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3. NN (L) Greater China Equity 
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4. United Japan Growth Fund 

 

หมายเหตุ 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90067/ASIA-E  
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 15 มถินุายน 2549 

อายุโครงการ ไมก่ําหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซอื : ทกุวันทําการ ตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวันทําการตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทาํการถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการ นับแตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของ
ผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทนุตา่งประเทศทมีลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจดัการกองทนุ
รวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกับวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ใน
เว็บไซตข์องบรษัิท 

หมายเหต ุ สามารถดวูนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร*ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

8. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

11. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,0-2829-6294 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

27. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

34. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

35. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

38. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 



กองทนุเปิด ออล เอเชยี อคิวติ ี  18 
 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508,         
0-2861-6090 

40. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

41. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

42. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

43. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

44. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

45. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

46. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

47. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

48. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

49. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

       หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตงัขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 0.00% 

 (ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชชีวน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

กรณบีรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
ธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้ง
ของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน ทังนี บรษัิทจัดการกองทุน
รวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบใน
การดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถึง
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดยคํานวณจาก
มูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market 
Risk) หมายถงึ ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขนึหรือลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทงัในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาได ้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผัน
ผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้  เพอืป้องกนัความเสยีง หมายถงึ กองทุนจะเขา้
ลงทนุในสัญญาซอืขายลว่งหนา้เพอืป้องกันความเสยีง (Hedging) เท่านัน โดยการลงทุนดังกล่าวจะมมีูลค่าไม่
เกนิหลักทรัพยพ์นืฐานทกีองทนุถอือยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

3. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทกีองทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตุอนื  ๆจนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

4. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงที
เงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทนุรวมลงทนุในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ย
เช่นกัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียนจงึเป็นเครืองมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจาก
ดังกลา่ว ซงึทําไดดั้งตอ่ไปน ี

- อาจป้องกันความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 
เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความ
เสยีงหรอืไม ่

5. ความเสยีงจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการ
เปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทนุลงทนุ ซงึอาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

6. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีล
การดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 
1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดบัทสีามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้
(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังน ีไม่รวมถงึการลงทุนในตราสาร
ทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบตอ่ประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 


