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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่ และส่งผลให้การด าเนินงานทางเศรษฐกิจยัง           
ต ่ากว่าระดบัปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ตลาดทนุมีการฟืน้ตวัหลงัการแพร่ระบาดของไวรัสเร่ิมมีแนวโน้มควบคมุได้ ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในระดบัต ่า 
การใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายในประเทศหลกัๆจะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกั
เน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทท่ีมีมลูคา่ตลาดขนาดเล็กถึงกลางและมีแนวโน้มการลงทนุในระยะยาวที่ดีใน
ตลาดญ่ีปุ่ น 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้ นแบบ bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้ นที่มีพืน้ฐานที่ดี            
มีแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจในระดบัสงูมีกระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง โดยที่ระดบัราคา
ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 

 
   น า้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 

หมวดธุรกิจ %/NAV 

อตุสาหกรรม 36.22 
เทคโนโลยี 19.70 
สนิค้าฟุ่ มเฟือย 19.32 
วสัดอุปุกรณ์  7.46 
การแพทย์ 6.75 
สนิค้าอปุโภคบริโภค 4.81 
สือ่สาร 1.70 
อสงัหาริมทรัพย์ 1.37 
เงินสด 2.68 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุนส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.43 เปรียบเทียบกับ
ดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.04 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มี.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.ย. 2562 – 28 ก.พ. 2563 

กองทนุฯ 3.43% -5.26% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 6.04% 0.58% 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: MSCI Japan SMID Cap ซึ่งเป็นดชันีที่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วย
อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน  
 

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 728,189,581.96 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 
18.1091 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และ

ขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา  บษุปวนชิ  กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  
 

 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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 กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์  อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3.  นายกาย                     ศิริพรรณพร* 

4.  นายฐิติรัฐ                   รัตนสงิห์* 

5.  นางสาวสริิอนงค์         ปิยสนัติวงศ์ 

*   ปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     25 มี.ค. 57  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ส.ค. 63 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 

- ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI Japan SMID Cap  ซึง่เป็นดชันีที่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ในสกลุเงินเยน ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-    ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็น 
สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) 
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กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

              ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                    6,082.63                        1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       121.65                        0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                                -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                       486.61                        0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                                -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                                -                                    -    

คา่สอบบญัชี                         23.68                        0.0031  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                         10.40                        0.0014  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **              6,724.97                  1.7700  

รายได้ 
จ านวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ            4,007,890.33                        0.5317  

 หมายเหต ุ  *      คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                     **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   

                          ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 
 

0.44% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบัน

ในต่างประเทศ 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย

สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - ไมม่ี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

--ไมม่-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


