
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 2,619.95

Japan Equity มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

20.7405

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 7 มีนาคม 2557

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UOBSJSM 1.24 3.61 14.08 -0.17 7.95 N/A 0.62 10.60 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

MSCI Japan SMID Cap Index *** 1.40 8.76 17.41 1.85 5.02 N/A 5.83 6.97 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 6.78 8.98 15.11 19.14 16.32 N/A 8.18 15.27 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 7.64 9.57 15.73 14.11 11.73 N/A 9.06 11.51 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

 

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 5

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.04% ปัจจบุันเก็บ 1.50%

2. เงนิฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 0.70% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

3. อื่น ๆ 2.26% ปัจจบุัน ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน -เขา้  เหมอืนกรณีลกูคา้ซ้ือ

สบัเปลี่ยน -ออก เหมอืนกรณีลกูคา้ขาย

รายช่ือหลกัทรพัย์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

1.หน่วยลงทนุ : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 97.04% กองทนุรวม 

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.70% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

3.อื่นๆ 2.26% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.06206% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.48454% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UOBSJSM : UOBSJSM:TB

กองทนุหลกั : UJSMCJP:SP ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

เนน้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัคอื United Japan Small and Mid 

Cap Fund ซ่ึงเป็นกองทนุทีจ่ดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset 

Management Ltd. (Singapore) (โดยม ีSumitomo Mitsui DS Asset Management

 Company, Limited เป็นผูจ้ดัการกองทนุย่อย) โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชไีมต่ํา่กว่า

 80% ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจาก

การลงทนุในตลาดหุน้ญ่ีปุ่น

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

 การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว

(Feeder Fund)
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กิดขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี *** 

ดชัน ีMSCI Japan SMID Cap Index ในรปูสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ เจแปน สมอล 

แอนด ์มดิ แคป ฟันด์ (UOBSJSM)
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AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares. 

  
Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Global Equity

5th Percentile 10.72 27.28 64.55 19.03 13.66 9.32 9.12 9.52 12.65 13.17 11.30 11.49

25th Percentile 8.15 14.70 44.65 12.65 11.27 8.01 12.36 11.35 14.21 14.70 12.54 11.99

50th Percentile 6.02 11.35 36.19 10.26 9.20 5.67 16.41 15.11 16.41 16.80 13.69 15.57

75th Percentile -0.35 8.49 24.43 7.44 6.31 -1.06 20.08 18.06 19.48 20.25 16.38 17.06

95th Percentile -12.01 -0.05 11.35 3.71 4.70 -9.36 37.14 28.99 28.62 30.91 27.93 28.95

Health Care

5th Percentile 8.16 12.37 30.26 14.14 10.60 13.46 12.29 11.76 14.17 13.69 12.36 14.77

25th Percentile 3.41 9.00 19.11 12.05 9.51 12.74 15.06 13.71 16.16 15.21 14.22 14.87

50th Percentile 1.07 4.37 17.81 11.07 8.69 11.84 15.56 14.10 16.49 16.66 15.01 14.99

75th Percentile 0.29 3.80 16.14 10.24 7.94 10.94 16.09 14.48 16.83 17.08 15.37 15.11

95th Percentile -9.50 0.68 10.23 8.17 3.46 10.22 37.99 28.49 25.82 17.95 16.01 15.21

High Yield Bond

5th Percentile 3.12 5.24 13.70 4.14 4.36 0.98 0.89 2.20 4.77 6.04

25th Percentile 1.46 3.46 9.91 3.82 4.36 1.67 1.61 3.32 6.57 6.04

50th Percentile 1.25 2.86 9.65 3.53 4.19 1.75 1.65 3.40 7.58 6.10

75th Percentile 1.20 2.73 8.38 3.22 4.19 1.77 1.70 3.78 7.66 6.10

95th Percentile 1.11 1.80 5.53 2.55 4.14 3.47 3.79 5.60 9.91 8.26

India Equity

5th Percentile 7.52 26.55 71.78 8.92 9.29 6.59 17.12 16.32 16.28 20.86 17.95 17.60

25th Percentile 5.99 23.15 61.48 7.87 8.75 6.59 17.60 16.83 17.12 21.33 18.58 17.60

50th Percentile 4.66 19.60 57.70 6.86 8.57 6.59 19.29 18.79 17.91 22.61 20.24 17.60

75th Percentile 4.15 18.70 55.39 4.72 8.48 6.59 19.78 19.68 19.26 24.86 22.33 17.60

95th Percentile 3.16 17.20 50.09 3.59 5.50 6.59 21.74 20.49 21.35 26.51 22.60 17.60

Japan Equity

5th Percentile 2.92 13.93 34.04 9.95 11.77 5.94 13.83 13.17 15.06 16.51 14.22 19.69

25th Percentile 1.28 10.67 31.11 8.66 10.27 5.94 15.45 14.96 15.95 18.00 15.73 19.69

50th Percentile -1.24 8.86 26.31 5.25 8.03 5.94 16.61 16.09 16.95 18.41 16.24 19.69

75th Percentile -3.88 3.58 23.22 3.30 6.78 5.94 18.99 17.39 17.43 19.08 16.43 19.69

95th Percentile -4.63 -0.39 13.86 -0.56 3.03 5.94 19.21 18.04 18.62 21.42 18.78 19.69

Long Term General Bond

5th Percentile 1.55 0.92 5.77 4.12 2.96 3.56 1.32 1.26 1.17 2.03 2.01 1.61

25th Percentile 0.50 0.52 2.49 3.10 2.58 3.33 1.43 1.38 1.21 2.39 3.12 2.14

50th Percentile 0.01 -0.11 1.52 2.35 2.10 3.05 1.47 1.45 1.44 3.82 4.50 2.81

75th Percentile -0.78 -0.59 0.58 1.91 1.72 2.77 3.32 2.98 2.46 5.24 4.58 3.48

95th Percentile -1.24 -2.45 -1.99 1.63 1.42 2.54 3.51 3.34 3.94 5.58 4.65 4.02

Mid Term General Bond

5th Percentile 0.96 1.30 2.24 2.36 2.16 2.85 0.24 0.27 0.24 0.54 0.49 0.59

25th Percentile 0.77 0.98 1.79 2.02 1.89 2.55 0.41 0.44 0.40 0.71 0.61 0.66

50th Percentile 0.57 0.64 1.47 1.83 1.75 2.36 0.67 0.66 0.54 0.90 0.79 0.75

75th Percentile 0.43 0.42 1.14 1.51 1.44 2.14 0.78 0.81 0.63 1.06 0.89 0.86

95th Percentile 0.17 -0.07 0.52 1.04 0.99 1.75 1.18 1.05 0.82 1.26 1.04 1.65

Moderate Allocation

5th Percentile 6.23 13.15 18.83 4.39 5.17 8.41 4.14 4.10 4.65 6.35 5.44 6.51

25th Percentile 4.36 8.53 13.29 3.00 3.78 5.25 5.21 5.30 5.78 8.74 7.05 8.41

50th Percentile 3.29 6.29 9.16 1.65 3.16 4.34 6.28 7.18 7.81 10.25 8.58 9.88

75th Percentile 2.58 4.03 3.56 -1.61 1.86 3.79 8.01 9.62 10.34 11.75 10.68 11.54

95th Percentile 1.32 2.35 0.25 -3.60 0.37 2.92 11.65 14.04 14.76 15.15 12.68 14.36
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AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund   

UOBSJSM  

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะเนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund  (กองทุนหลัก) ซึง่เป็น

กองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทุนทีจั่ดตัง้ (Authorised 

scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act 

(Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามอัตราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด นอกจากการลงทนุ

ในตา่งประเทศขา้งตน้แลว้ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ าหนดไว ้

 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกันความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงนิเยนที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสว่นทีน่อ้ย หรอื

อาจพจิารณาไมป้่องกนัในกรณีทีค่า่เงนิเยนมแีนวโนม้แข็งคา่ กองทนุจงึยังมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเหลอือยู ่ 

 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้ลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุของบรษัิททีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเล็กถงึกลาง และมแีนวโนม้การลงทนุในระยะยาว

ทีด่ ีซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจดทะเบยีนจัดตัง้หรอืมกีารประกอบ

กจิการอยา่งมนัียส าคัญในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ กองทนุหลักอาจลงทนุในหลักทรัพยข์องบรษัิททีม่ไิดจ้ดทะเบยีนซือ้ขาย

ในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) ไดโ้ดยไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก ทัง้นี้ กองทนุหลัก

จะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ที่มี

อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นระดับทีต่ า่กวา่อนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์มุ่งหวังใหผ้ลการด าเนินงานเคลือ่นไหวตาม
กองทนุหลัก (Passive management) 

2. United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active management) 

 

 

 

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายความเสีย่ง จากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และสามารถยอมรับความเสีย่ง
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 
เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
หรอืทัง้สองจดุประสงค ์เพือ่ใหก้องทนุไดผ้ลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ 

2. กองทุนมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น อาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนื
ต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

3. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่
อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีปุ่่ น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

6. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

ต า่                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

ต า่                                                               สงู 
 

 

ต า่                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Industrials และ IT 

ต า่                                                     สงู 

 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศญีปุ่่ น  

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

ต า่                                                           สงู 
 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 83.10% ของเงนิลงทนุ

ในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้สามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย

ประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด ์  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 99.09 

2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 2.34 

3. อืน่ ๆ -1.43 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United Japan Small and Mid Cap Fund (Master Fund)  
 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM 

และดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันของกองทนุหลักไดจ้าก www.uobam.com.sg 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หน่วยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.68% 

 

UOBSJSM 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 99.09%

เงนิฝากและ        
ตราสารหนีท้ ีอ่อก

โดยสถาบนัการเงนิ 
2.34%

อืน่ๆ -1.43%

United Japan Small and Mid Cap Fund 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2564 

Industrials 35.58%

Consumer 
Discretionary

19.76%

Information 
Technology 22.08%

Materials
5.66%

Health Care 6.34%

Consumer Staples
3.62%

Communication 
Services 1.14%

Real Estate 1.47%

Utilities 1.25% Cash 3.10%

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM
http://www.uobam.com.sg/
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0012 เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี่

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.50 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.50 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.50 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.50 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย  

หรอืเศษของ 500 หน่วยทีท่ าการโอน 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

  

1.6050

0.0321 0.1284 0.0025

1.7680

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ 
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.06206 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

4.28 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.48454 สงูสดุไมเ่กนิ 

1.6050 
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คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 
 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2564 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 
 
 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0418% ของ NAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.com.sg/
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีMSCI Japan SMID Cap ซึง่เป็นดชันที ีเ่ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ในสกลุเงนิเยน ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณ
ผลตอบแทน 
 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -38.8925% 
 
4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.67% ตอ่ปี 
 
5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Japan Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM 
 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM 

 

1.62%

16.01%

-14.01%

41.84%

-0.55%

8.03% 9.08%

-16.27%

17.33%

3.88%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2563 2562 2561 2560 2559

UOBSJSM

Benchmark

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -0.61% 2.35% 75 11.97% 95 22.24% 95 0.17% 95 9.74% 50 N/A N/A 10.82%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 4.36% 7.25% 50 14.49% 95 25.24% 75 1.66% 75 6.63% 75 N/A N/A 7.02%

ความผันผวนของกองทนุ 4.64% 5.94% 5 9.71% 5 23.82% 25 18.91% 75 16.67% 75 N/A N/A 15.39%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 4.92% 5.80% 5 9.22% 5 21.19% 5 13.99% 5 11.81% 5 N/A N/A 11.63%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Japan Equity ขอ้มลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

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

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการด าเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสิง่

ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 7 มนีาคม 2557 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : ทกุวนัท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมก่ าหนด 

 
วนัท าการขายคนื : ทกุวนัท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื              : ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                        : ไมก่ าหนด  

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผู ้
ประกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการ
กองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว ้
แลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 7 มนีาคม 2557 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ : โทรศพัท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

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

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

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

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

28. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

29. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

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

0-2861-6090 

34. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

35. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

36. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

37. บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1394, 0-2685-3828 

38. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

39. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
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40. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

41. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

42. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

43. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 

44. บรษัิท เอไอเอ จ ากดั : โทรศพัท ์1581 

45. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

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

47. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 2.96% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้                   
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ 
ณ วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 
 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึ

ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณ

จากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน

ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทนุรวมมคี่า 
SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 
2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในช่วงที่เงนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมาก
ขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

 
3. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

 
4. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภท

อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
 

5. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด   

 

6. ความเสีย่งของการน าเงนิออกจากประเทศทีล่งทุน (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่เกดิ
จากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
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ขอ้มลูกองทนุหลกั 

กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มลีักษณะทีส่ าคัญดังตอ่ไปนี ้
(แปลจากบางสว่นของหนังสอืชีช้วนของกองทนุตา่งประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ วันที ่30 กนัยายน 2556) 

ชือ่กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 

ประเภทกองทนุ กองทนุเปิดตราสารทนุ 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 30 กนัยายน 2556 

ประเทศทีก่องทนุ
จดัต ัง้ 

สงิคโปร ์

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

กลยทุธใ์นการลงทนุ   การจัดการอยา่งมนัียส าคัญของสนิทรัพยทั์ง้หมดของกองทนุรวมมี
การมอบหมายใหผู้จั้ดการกองทนุยอ่ย (Sub-Managers) คอื 
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 
โดยขัน้ตอนการลงทนุใชแ้นวทางจากดา้นลา่งขึน้ (Bottom-up) 
เพือ่มองหาบรษัิททีม่คีณุภาพด ีทีส่ามารถเขา้ใจมมุมองการลงทนุ
ในระยะยาวเชงิลกึ ผูจั้ดการกองทนุยอ่ย(Sub-Managers) สามารถ
รวมการวจัิยพืน้ฐานทีส่นับสนุนโดยนักวเิคราะหโ์ดยเฉพาะและ 
แนวทางการจัดการการลงทนุแบบทมีงาน (team-based) 

 หลักทรัพยข์องบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศ
ญีปุ่่ นทีล่งทนุจะตอ้งไมร่วมอยูใ่น ดัชน ีTOPIX 100 Index โดยจะ
เนน้ลงทนุในบรษัิท ทีม่แีนวโนม้เตบิโตสงู อยูใ่นอตุสาหกรรมที่
ก าลังเตบิโต มแีผนธรุกจิทีโ่ดดเดน่หรอืมเีทคโนโลยทีีเ่หนอืกวา่ 
ในกรณีบรษัิทอยูใ่นอตุสาหกรรมทีอ่ ิม่ตัวแลว้ก็จะคัดเลอืกจากบรษัิท
ทีม่นีวัตกรรมทีโ่ดดเดน่ 

 การเลอืกการลงทนุขึน้อยูก่บัปัจจัยตา่ง ๆ รวมทัง้ การวจัิยภายใน 
การสมัภาษณ์ การเขา้ชมเว็บไซต ์และการใช ้Financial models 
ในการค านวน Economic Value (EV) และ Arbitrage Pricing 
Theory (APT) โดยมหีลักเกณฑก์ารคัดเลอืกหลักทรัพยด์ังนี้ 

- ผา่นเกณฑด์า้นคณุภาพทีก่ าหนด 

- Economic Value(EV) ค านวนตามทฤษฎ ีArbitrage Pricing 
Theory (APT) เทยีบกบัราคาปัจจบุนัมโีอกาสขาขึน้ (upside) 
มากกวา่ 20% 

- มมีลูคา่เพิม่ทางตลาด(Market Value Added) เป็นบวก 

 สว่นหนึง่ของสนิทรัพยข์องกองทนุอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพยท์ีม่ี
สภาพคลอ่ง หรอืเงนิสด จดุประสงคเ์พือ่รักษาสภาพคลอ่ง 

กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่วัตถปุระสงคใ์น
การการป้องกนัความเสีย่งทีม่อียู ่(existing positions) หรอืการจัดการ
พอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพ (efficient portfolio management) 
หรอืทัง้สองจดุประสงค ์

ชนดิของหนว่ยลงทนุ 

(Class of Units) 

Class JPY (Japanese Yen) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ State Street Trust (SG) Limited 
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Investment 
Manager 

UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

Sub-Managers Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 

ตวัชีว้ดั MSCI Japan SMID Cap Index 

แหลง่ขอ้มลู รายละเอยีดการบรหิารจัดการกองทนุ ประเภทและอตัราสว่นของหลักทรัพย ์
ตราสาร สญัญาทีก่องทนุตา่งประเทศจะลงทนุหรอืมไีว ้และ/หรอืความ
เสีย่ง โปรดศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนฉบับเต็มของกองทนุ 
UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ฉบับ English 
version ไดท้ี ่www.uobam.com.sg  

อนึง่ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการตคีวาม จะตอ้งใชข้อ้ความจาก
หนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลัก 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ให ้
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของกองทนุหลัก ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูหรอืหนังสอืชีช้วน และ/หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปลงทนุใน Class of Units อืน่ โดยถอืวา่ไดร้ับ
มตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะประกาศให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

 

ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุนตา่งประเทศ (Master Fund) และการ

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1. โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการและ UOBAMSG 
ปัจจุบันบรษัิทจัดการมีUOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมการของ
บรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละก ากับดูแลการด าเนินธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการแต่ไม่รวมถงึการ
บรหิารจัดการประจ าวัน (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
 
2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ(Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีารจ่ายค่าธรรมเนียม
บรหิารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน่  ๆเชน่ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่านายทะเบยีน เป็นตน้ 
ใหแ้กก่องทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอุตสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ 
Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการด าเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจาก
ผูล้งทนุอืน่ ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการท่ัวไปตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund 
 
บรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
กองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุน 
Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่สทิธปิระโยชนแ์ละหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fund 
ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัราย อืน่ ๆ  
 

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

