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หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส ำคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ  
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กำรเขำ้รว่มตอ่ตำ้นกำรทจุรติ :     
ไดร้บักำรรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มูล ณ วนัที ่12 มกรำคม 2564 
 

 

“รองรบักองทนุส ำรองเลีย้งชพี” 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด ์
 เพือ่กำรเลีย้งชพี  

United Japan Small And Mid Cap Fund RMF : UJSMRMF 

กองทุนรวมตรำสำรทนุ 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวำมเสีย่งตำ่งประเทศ 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ ชือ่ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class 
JPY) (กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุน ซึง่กองทุนหลักเป็นกองทุนทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็น
กองทุนทีจั่ดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore and 
Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลดา้น
หลกัทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศขา้งตน้แลว้ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สนิตามประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนใหส้อดคลอ้งกับนโยบายกองทุนทีก่ าหนดไว ้กองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นใน
สกุลบาทและสกุลเงนิเยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่
ป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสว่นทีน่อ้ย หรอือาจพจิารณาไม่ป้องกันใน
กรณีทีค่า่เงนิเยนมแีนวโนม้แข็งคา่ กองทนุจงึยังมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเหลอือยู ่  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 

Funds) หรือกองทุนรวมทีม่ีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต์่างประเทศ หรอืสามารถกลับมาเป็น

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให ้

เป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้

ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลง

การลงทนุดงักลา่ว 

 

นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศ 

กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์โดย
กองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงค ์ทีเ่นน้การลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ ของบรษัิททีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเล็ก
ถงึกลาง และมแีนวโนม้การลงทนุในระยะยาวทีด่ ีซ ึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศญีปุ่่ น 
หรอืจดทะเบยีนจัดตัง้หรอืมกีารประกอบกจิการอยา่งมนัียส าคัญในประเทศญีปุ่่ น 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ำรบรหิำรกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตาม
กองทนุหลัก (Passive management) 

2. United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) (กองทนุหลกั) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ 
(Active management) 

 

 

 

 

คณุก ำลงัจะลงทนุอะไร ? 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน
ต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศ และไดรั้บผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยสามารถรับความเสีย่ง
จากการลงทนุในตา่งประเทศได ้

4. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  

5. ผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิเพือ่วัยเกษียณและสามารถลงทนุในระยะยาว – ระยะกลาง โดยผูล้งทุนสามารถไดรั้บ
สทิธปิระโยชนท์างภาษีเมือ่ปฎบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุ 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมำะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

3. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

 

 

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไมเ่ขำ้ใจนโยบำย และควำมเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมำะกบัใคร ? 
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ค ำเตอืนทีส่ ำคญั  

1. กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลัก) อาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรือเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) หรอืทัง้สองจดุประสงค ์เพือ่ใหก้องทนุไดผ้ลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ 

2. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่
อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

4. กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศญีปุ่่ น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

5. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปค ้าประกนัได ้

6. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธิ
ประโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

7. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษี ทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคูม่อืการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุน
รวมไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภำพแสดงต ำแหนง่ควำมเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 
 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563) 

 
                                   ต า่                                                                                                   สงู 

     

 

 

                                                               

ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563) 

ต า่                                                               สงู 
 

 

 
ต า่                                                               สงู 

 

 

หมำยเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Industrials และ IT    

ต า่                                                     สงู 
 

    

หมำยเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศญีปุ่่ น  

 

 

 

≤ 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% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน  

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตวัราย

ประเทศรวม 
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ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                    ต า่                                                                                                            สงู 

 

 

หมำยเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 83.84% ของเงนิลงทนุ

ในตา่งประเทศ 

 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ทัง้นี้ ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและกำรลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด ์เพือ่กำรเลีย้งชพี   

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 96.26 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JYP 

(Master Fund) 

 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602 

และคณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ

ระหวา่ง
ประเทศ 
96.26 % 

อืน่ ๆ     
3.74 % 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

Industrials 
36.91% 

Consumer 
Discretionary 

19.28% 

Information 
Technology 

21.44% 

Health care 
7.14% 

Materials 
6.07% 

Consumer 
Staples 
3.72% 

Communication 
Services 
1.28% 

Real Estate 

1.31% 

Utilities 
1.20% 

Cash 1.64% 

UJSMRMF 

 

United Japan Small and Mid Cap Fund – Class JYP 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

UJSMRMF 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 

% ของ NAV 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602
http://www.uobam.com.sg/
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- คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.4628  เป็นตน้ 

- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่ 

: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602 

 
คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกผูถ้อืหนว่ยลงทุน (% ของมูลคำ่หนว่ยลงทุน)* 

รำยกำร สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก    2.00** 0.25*** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

หมำยเหต ุ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษี

อืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

*   ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ หรอืแตล่ะคน

ไมเ่ทา่กนัได ้

** อตัราไมเ่กนิรอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุแตไ่มต่ า่กวา่ 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

จะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

***  คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี ้ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้าร

บรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

หมำยเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

1.6050 

0.0321 
0.2140 

0.4641 

2.3152 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602
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 คำ่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 

 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

  

 

คำ่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัจดักำรตำ่งประเทศ (Rebate fee) 1.0500 % ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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1. ดชันชีีว้ดั : ดชัน ีMSCI Japan SMID Cap ซึง่เป็นดชันทีีเ่ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ในสกลุเงนิเยน ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคำ่สกลุเงนิบำท ณ วนัทีค่ ำนวณ
ผลตอบแทน 

2. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัตำมปีปฏทินิ 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขำดทนุสงูสดุในชว่งเวลำ 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -35.8075% 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คอื 20.91% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำน ณ จดุขำย คอื Japan Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602 

6. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี  

 - เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602 

1.27% 

3.70% 

8.03% 

2.72% 

0.00% 

1.00% 

2.00% 

3.00% 

4.00% 

5.00% 

6.00% 

7.00% 

8.00% 

9.00% 

2563 2562 

UJSMRMF Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00602
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Japan Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  11 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 

 

ผลการด าเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.com.sg/
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 30 เมษายน 2562 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท ำกำรขำยคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

สามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวัน               
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นำมสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิำรกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 30 เมษายน 2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 30 เมษายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

3. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

4. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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8. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด: โทรศพัท ์0-2949-1999 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2697-3700 

15. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,  0-2861-6090 

16. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

17. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

18. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

19. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 20.22% 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

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

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจดัการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ 
วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ

ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจ้ัดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณ

จากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน

ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

http://www.uobam.co.th/
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ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัเพิม่เตมิ 

1. ควำมเสีย่งทำงกำรตลำด (Market Risk)  
กรณีกองทนุรวมตรำสำรทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ 
เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 
2. ควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บาง

ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกล่าวยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

 
3. ควำมเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง

ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร,การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 
4. ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งที่
เงนิบาทออ่น แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิ
ดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่ง
จากดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

 
- อำจป้องกนัควำมเสีย่งตำมดุลยพนิจิของผูจ้ดักำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

5. ควำมเสีย่งจำกกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 
6. ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิธุรกจิของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนนิ

ธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

 
7.     ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration 

Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิ

เหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว 

กองทนุอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  15 

 

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration 

Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิ

เหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่า

กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิ

จากกองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนใน

ตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ 

การเมอืงเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่

กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  16 

 

อืน่ๆ 

ลกัษณะส ำคญัของกองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) 

ชือ่กองทนุ  United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) 

ประเภทกองทนุ กองทนุเปิดตราสารทนุ 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ  27 กนัยายน ค.ศ. 2013 

ประเทศทีก่องทนุจดัต ัง้ สงิคโปร ์

อำยโุครงกำร  ไมก่ าหนด 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำย 

กำรลงทนุ  

กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) เป็น
กองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์โดยกองทนุ
ดังกลา่วมวีตัถปุระสงคท์ีเ่นน้การลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ
ของบรษัิททีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเล็กถงึกลาง และมแีนวโนม้การลงทนุใน
ระยะยาวทีด่ ีซ ึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศญีปุ่่ นหรอืจดทะเบยีนจัดตัง้หรอืมกีารประกอบกจิการอยา่งมี
นัยส าคญัในประเทศญีปุ่่ น 

กลยทุธใ์นกำรลงทุน • การจัดการอยา่งมนัียส าคญัของสนิทรัพยท์ัง้หมดของกองทนุรวมมี
การมอบหมายใหผู้จ้ัดการกองทนุยอ่ย (Sub-Managers) คอื 
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 
โดยขัน้ตอนการลงทนุใชแ้นวทางจากดา้นลา่งขึน้ (Bottom-up) เพือ่
มองหาบรษัิททีม่คีณุภาพด ีทีส่ามารถเขา้ใจมมุมองการลงทนุในระยะ
ยาวเชงิลกึ ผูจั้ดการกองทนุยอ่ย (Sub-Managers) สามารถรวมการ
วจิัยพืน้ฐานทีส่นับสนุนโดยนักวเิคราะหโ์ดยเฉพาะและ แนวทาง  การ
จัดการการลงทนุแบบทมีงาน(team-based) 

• หลกัทรัพยข์องบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญีปุ่่ น
ทีล่งทนุจะตอ้งไมร่วมอยูใ่น ดัชน ีTOPIX 100 Indexโดยจะเนน้
ลงทนุในบรษัิท ทีม่แีนวโนม้เตบิโตสงู อยูใ่นอตุสาหกรรมทีก่ าลัง
เตบิโต มแีผนธรุกจิทีโ่ดดเดน่หรอืมเีทคโนโลยทีีเ่หนอืกวา่ ในกรณี
บรษัิทอยูใ่นอตุสาหกรรมทีอ่ ิม่ตัวแลว้ก็จะคดัเลอืกจากบรษัิททีม่ี
นวัตกรรมทีโ่ดดเดน่ 

• การเลอืกการลงทนุขึน้อยูก่บัปัจจัยตา่ง ๆ รวมทัง้ การวจิัยภายใน การ
สมัภาษณ์การเขา้ชมเว็บไซต ์และการใช ้Financial models ในการ
ค านวน Economic Value (EV) และ Arbitrage Pricing Theory 
(APT) โดยมหีลักเกณฑก์ารคัดเลอืกหลกัทรัพยด์ังนี ้

 - ผา่นเกณฑด์า้นคณุภาพทีก่ าหนด 
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  - Economic Value(EV) ค านวนตามทฤษฎ ีArbitrage Pricing Theory 
(APT)เทยีบกบัราคาปัจจบุนัมโีอกาสขาขึน้ (upside) มากกวา่  

 -  มมีลูคา่เพิม่ทางตลาด(Market Value Added)เป็นบวก 
 
• สว่นหนึง่ของสนิทรัพยข์องกองทนุอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพยท์ีม่ ี

สภาพคลอ่งหรอืเงนิสด จดุประสงคเ์พือ่รักษาสภาพคลอ่ง 

กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่วัตถปุระสงคใ์น
การการป้องกนัความเสีย่งทีม่อียู ่(existing positions) หรอืการจัดการ
พอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพ (efficient portfolio management) หรอื
ทัง้สองจดุประสงค ์

ชนดิของหนว่ยลงทนุ 

(Class of Units) 

Class JPY (Japanese Yen) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ State Street Trust (SG) Limited 

Investment Manager UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

Sub-Managers Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 

ตวัชีว้ดั MSCI Japan SMID Cap Index 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 

Ticker : 

UJSMCJP SP 

MXJPSM Index 

Website http://www.uobam.com.sg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์เพือ่การเลีย้งชพี  18 

 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยของกองทนุรวมตำ่งประเทศ 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจำกผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ ปัจจบุนั 5%, สงูสดุ 5% 

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ขาย ปัจจบุนั 0%, สงูสดุ 2% 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
ปัจจบุนั 1%, สงูสดุ 1% 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจำกกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ปัจจบุนั 1.75% ตอ่ปี, สงูสดุ 2.50% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) ปัจจบุนัไมเ่กนิ 0.05% ตอ่ปี,สงูสดุ 0.125% ตอ่ปี (ต า่สดุ 5,000 
ดอลลา่รส์งิคโปรต์อ่ปี) 

Administration fee ปัจจบุนั 0.075% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีม
ส าหรับ Transfer Agent รายปี   

สงูสดุ 15,000 ดอลลา่รส์งิคโปรต์อ่ปี หรอื 0.125% ตอ่ปี  

แตส่งูสดุไมเ่กนิ 25,000 ดอลลา่รส์งิคโปรต์อ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมการประเมนิมลูคา่ และการท าบญัช ี  0.125% ตอ่ปี 

คา่ใชจ้า่ยสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยใหผู้ด้แูลทรัพยส์นิ 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

ตามขอ้ตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยแต่ละประเภทอาจมากกว่ารอ้ยละ 0.1% ต่อปี ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสดัสว่นตอ่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 


