หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

กองทุน เปิด ออล เอเชีย อิค วิตี้ (ASIA-E)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับควำมเสี่ยง

 กองทุนรวมตรำสำรทุน
 Fund of Funds

ต่ำ

 กลุ่ม Miscellaneous

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
 กองทุนปลำยทำงลงทุนในกองทุนตรำสำรแห่งทุน ที่ลงทุนเฉพำะใน Asia Ex-Japan และ/หรือ
ประเทศญี่ปุ่น
 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)


ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
30%
19.74%
14.37%

19.21%
15.44%
10.22%
9.12%

10%

-14.98%
-15.67%
2561

2562
กองทุน

2563

ดัชนีชี้วัด

2564

กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

สูง

YTD
-21.47
-13.40
13.86
14.65
3 ปี
0.43
5.40
13.27
12.41

วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

15 มิ.ย. 2549
ไม่มีกำรแบ่ง Class
ไม่จ่ำย
ไม่กำหนด

ผู้จัดกำรกองทุนรวม

วันเริ่มบริหำรกองทุน

นำย กำย ศิริพรรณพร
นำย ธนพัฒน์ สุริโยดร

15 พ.ค. 65
15 มิ.ย. 65

Peer Avg

คำเตือน

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

4 5 6 7 8
เสี่ยงสูง
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV

1.ดัชนี MSCI Japan ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่ำ
สกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%)
2.ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วย
อัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน (50%)

7.18% 9.60%

-10%
2560

3

ดัชนีชี้วัด

0%
-20%

2

ข้อมูลกองทุนรวม

 ลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ

20%

1

3 เดือน
-6.03
-3.83
6.04
7.37
5 ปี
-1.82
1.31
12.52
11.93

6 เดือน
-8.75
-3.74
9.10
9.88
10 ปี
1.94
5.81
11.20
10.96

1 ปี
-23.00
-13.67
14.65
15.40
ตั้งแต่จัดตั้ง
-0.73
1.08
13.53
12.61

- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่ งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ใ
นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

ASIA-E

กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรซื้อ: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:00 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+5
วันทำกำรหลังจำกวันทำรำยกำรขำยคืน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

-31.41 %
0.00 %
0.03
-4.97
0.58
- เท่ำ

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
2.1400
1.9260
รวมค่ำใช้จ่ำย
5.3500
2.4283
ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัทจัดกำรต่ำงประเทศ (Rebate fee)=0.8025% ของ NAV
หมำยเหตุ :
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำร

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
กำรขำย
กำรรับซื้อคืน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
กำรโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
3.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บำท/ 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย

เก็บจริง
1.50
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50 บำท/ 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย

หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ
2. อื่น ๆ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
97.72
2.28

holding
1. หน่วยลงทุน : NN (L) Japan Equity (LU0082087783)
2. หน่วยลงทุน : NN (L) Asia Income (LU0051129079)
3. หน่วยลงทุน : United Japan Growth Fund (SG9999001119)
4. หน่วยลงทุน : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)

% NAV
27.94
24.01
23.47
22.30

ASIA-E
กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ)
ชื่อกอง : NN (L) Japan Equity
ชื่อกอง : NN (L) Asia Income
ชื่อกอง : United Japan Growth Fund
ชื่อกอง : NN (L) Greater China Equity

ISIN code : LU0082087783
ISIN code : LU0051129079
ISIN code : SG9999001119
ISIN code : LU0119216801

Bloomberg code : INGIJEA LX
Bloomberg code : INGINAA LX
Bloomberg code : UOBJGFI SP
Bloomberg code : INGLTWP LX

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท ี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับ ตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ท รำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับ มำที่เงินทุนเริ่มต้ นใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำใด
อัต รำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่ วงเวลำหนึ่ง
โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูล ค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูล ค่ ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุน รวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีห ำรด้วยมูลค่ำ NAV
ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ท ี่สูง
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำ ว
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมกับ อัตรำผลตอบแทนที่ป รำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ
Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับ เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับ ควำมเสี่ยงที่กองทุนรวมรับ มำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio
สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีป ระสิท ธิภ ำพในกำรบริห ำรจัดกำรลงทุนที่ดีกว่ำ เนื่องจำกได้รับ ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับ ควำมเสี่ ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับ ดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้ วัด
ซึ่งเป็นผลจำกประสิท ธิภ ำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ ำงเหมำะสม
Beta : ระดับ และทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1
แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้ อยกว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอัต รำผลตอบแท นของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอัต รำผลตอบแท นของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน รวมและผลตอบแทนของดัช นีชี้วั ด
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิท ธิภ ำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัช นีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น หำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ำ แสดงว่ำ
อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีป ระสิท ธิภ ำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้ วัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รับ ในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้ นที่จะได้รับ คื นน ำมำคิ ดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบ ัน
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity
มีห น่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี้ท ี่มี นโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จ นครบกำห นดอำยุและมีลั กษณะกำรลงทุนที่ใ กล้เคียงกันได้
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

