้ี วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
ื ชช
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund
UOBSJSM

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ี่ งในต่างประเทศ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
ิ ทีก
1.ทร ัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน ้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) ซงึ่ เป็ น
กองทุนทีจ
่ ัดตัง้ และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็ นกองทุนทีจ
่ ัดตัง้ (Authorised
scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิ คโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act
ื้ ขาย
(Chapter 289) of Singapore) ซงึ่ อยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดซอ
ิ สามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได ้เป็ น
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชก
็
กองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ
ิ สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสว่ นทีส
มูลค่าทรัพย์สน
่ ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดนอกจากการลงทุน
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผล
ในต่างประเทศข ้างต ้นแล ้ว สว่ นทีเ่ หลือจะลงทุนในทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี น
ื่ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
โดยจะลงทุนให ้สอดคล ้องกับนโยบายกองทุนทีก
่ ําหนดไว ้
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) ทีม
ี่ งจาก
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอ
่ ต
ี ัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ ป้ องกันความเสย
อั ตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงินเยนที่อาจเกิดขึน
้ จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุน อย่างไรก็ ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
ี่ งทีเ่ กีย
สญ
่ ป้ องกันความเสย
่ วข ้องกับอัตราแลกเปลีย
่ น (FX Derivatives) ในสัดสว่ นทีน
่ ้อย หรือ
่
ี
อาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีทค
ี่ า่ เงินเยนมีแนวโน ้มแข็งค่า กองทุนจึงยังมีความเสยงจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินเหลืออยู่
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีม
่ ม
ี ล
ู ค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน ้มการลงทุนในระยะยาว
ื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญีป
ทีด
่ ี ซงึ่ เป็ นบริษัททีจ
่ ดทะเบียนซอ
่ น
ุ่ หรือจดทะเบียนจัดตัง้ หรือมีการประกอบ
ื้ ขาย
กิจการอย่างมีนัยสําคัญในประเทศญีป
่ น
ุ่ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททีม
่ ไิ ด ้จดทะเบียนซอ
ิ
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได ้โดยไม่เกินร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนสุทธิของกองทุนหลัก ทัง้ นี้ กองทุนหลัก
ื่ ถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ทม
จะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทไี่ ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชอ
ี่ ี
ื่ ถืออยูใ่ นระดับทีต
ื่ ถือทีส
อันดับความน่าเชอ
่ ํา่ กว่าอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้ (Non-investment grade)
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.uobam.com.sg
คุณสามารถศก
กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ มุ่งหวังให ้ผลการดํ าเนินงานเคลือ
่ นไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive management)
2. United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชงิ รุก (Active management)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีก
่ องทุนรวมไปลงทุน ซงึ่ อาจจะปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ หรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าทีล
่ งทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีส
่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด
่ ก
ี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
ี่ ง
ี่ ง จากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับความเสย
3. ผู ้ลงทุนทีต
่ ้องการกระจายความเสย
จากการลงทุนได ้ในระดับปานกลางถึงค่อนข ้างสูง

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี่ งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย


ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ



ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives)
1. กองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสญ
ี่ ง (Hedging) หรือเพือ
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
เพือ
่ ลดความเสย
่ เป็ นการเพิม
่ ประสท
หรือทัง้ สองจุดประสงค์ เพือ
่ ให ้กองทุนได ้ผลตอบแทนทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
2. กองทุนมีความเสย
่ น อาจทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นหรือได ้รับเงินคืน
ตํา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
ี่ งทีท
3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสย
่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทไี่ ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงึ่ อาจสง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับเงินคืน
ตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งด ้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
4. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสย
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย
่ น กฎหมาย และ/หรือข ้อจํ ากัดของประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุน ซงึ่
อาจจะสง่ ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
ี่ งของพอร์ตการลงทุน
5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีป
่ น
ุ่ ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสย
โดยรวมของตนเองด ้วย
6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ี่ งให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
ดังนั น
้ หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสย
โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสย

ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา่

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ความเสย
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา่

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials และ Information Technology

การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

ตํา่

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีป
่ น
ุ่

ี่ งจากการเปลีย
ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Exchange rate risk)
ตํา่
ี่ ง fx
การป้ องกันความเสย

สูง
ทัง้ หมด / เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี่ งจากการเปลีย
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นคิดเป็ น 92.26% ของเงินลงทุน
ในต่างประเทศ
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นีส
้ ามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV

เงินฝากและตราสาร
้ อ
หนีท
ี่ อกโดยสถาบ ัน
การเงิน 0.95%

Real Estate 1.44%
อืน
่ ๆ -1.48%

Consumer Staples
3.23%
Materials 6.36%

Health care 5.71%

Industrials 33.69%
หน่วยลงทุนของ
กองทุนระหว่าง
ประเทศ 100.53%

Cash 4.17%
Utilities 1.55%

UOBSJSM

Information
Technology 23.37%

Consumer
Discretionary
19.33%

Communication
Services 1.15%

United Japan Small and Mid Cap Fund
ข้อมูลกองทุนหล ัก ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ
ิ 5 อ ันด ับแรกของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

หน่วยลงทุน : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY

100.53

2.

เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

0.95

3.

อืน
่ ๆ

-1.48

ิ 5 อ ันด ับแรกของ United Japan Small and Mid Cap Fund (Master Fund)
ทร ัพย์สน

หมายเหตุ ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM
และดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันของกองทุนหลักได ้จาก www.uobam.com.sg
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00
5.00

สูงสุดไม่เกิน
4.28

4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
1.6050

2.00

1.6050

สูงสุดไม่เกิน
2.48454
1.7680

สูงสุดไม่เกิน
0.06206

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.1284

0.0321

0.1284

0.0025

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายอืน

0.00
การจัดการ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0012 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.50

1.50

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

1.50

1.50**

ื้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ

1.50

ยกเว ้น

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก

1.50

ยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วยทีท
่ ําการโอน

*

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้

**

ั เปลีย
กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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้ า
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ: ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมของกองทุนหลักได ้ที่ : www.uobam.com.sg

ค่าตอบแทนทีไ่ ด้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 1.0500% ของ NAV

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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ผ
ผลการด
ดําเนินงานใน
น
นอดีต
*ผล
ลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ป็ นสง่ิ ยืนยัันถึงผลกาารดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ ด ัชนี MSCI Japan SMID
S
Cap ซงึ่ เป็นด ัชนีที
ทเ่ ปรียบเทียบผลการดํ
ย
าเนินงานของ
งกองทุนหลก
ัก
(Master Fu
und) ในสกุลเงิ
ล นเยน ปร
ร ับด้
ั วยอ ัตรา
าแลกเปลีย
่ นเพื
น อ
่ เทียบค่
ค่าสกุลเงินบา
าท ณ ว ันทีคํ
ค
่ านวณ
ผลตอบแทน
น
นินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิ
ป ทน
ิ
2. ผลการดําเน
ผลการดําเนินงาน
50%

UO
OBSJSM

4
41.84%

Benchmark

40%
30%
20%

%
17.33%

16.0
01%
9.08%

8..03%

10%

3.88%

1.62%
0%
-0.55%
-10%
-14.01%

-20%
2562

2563

-16.27%
-

256
61

2560

25
559

่ งเวลา 5 ปี คือ -38.8925%
ค ผลขาด
ดทุนสูงสุดใน
นชว
3. กองทุนนีเ้ คยมี
4. ความผ ันผวนของผลก
การดําเนินงา
าน (standa
ard deviation) คือ 16
6.05% ต่อปี
5. ประเภทกอ
องทุนรวมเพือใช
่
เ้ ปรียบเเทียบผลการ
รดําเนินงาน
น ณ จุดขาย คือ Japan Equity
*คุณสามารรถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได
ด ้ที่ https://w
www.uobam
m.co.th/th/m
mutual-fund
d/00352/UO
OBSJSM
6. ผลการดําเนิ
เ นงานย้อนหล
น ังแบบปักหมุด
YTD
D

3 เดือน

Pe
ercentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

centile
Perc

5 ปี

Percentile

10
0 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

4.08
8%

-0.12%

25

4.08%
%

75

2
20.35%

95

1.23%

95

10.08%

50

N//A

N/A

10.99%

ั
ผลตอบแทนตััวชีว้ ด

9.52
2%

1.39%

25

9.52%
%

25

2
26.83%

75

2.71%

75

6.38%

95

N//A

N/A

7.39%

ความผันผวนข
ของกองทุน

9.16
6%

6.73%

5

9.16%
%

5

14.29%

5

19.22%

75

16.05%

75

N//A

N/A

15.21%

ความผันผวนข
ของตัวชีว้ ด
ั

9.76
6%

7.27%

5

9.76%
%

5

14.56%

5

14.23%

5

11.71%

5

N//A

N/A

11.49%

กอง
งทุน

-

ผลตอบแ
แทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่
ม
าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็
จ
นผ
ผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

-

เอกสารก
การวัดผลการรดําเนินงานข
ของกองทุนรววมฉบับนี้ ได ้จั้ ดทําขึน
้ ตาม
มมาตรฐานกาารวัดและนํ าเสนอผลการ
เ
ดําเนินงาานของกองท
ทุนรวมของสม
มาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามาารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได
ไ ้ที่ : httpss://www.uobam.co.th/tth/mutual-ffund/00352//UOBSJSM

กองทุนเปิ
ปิ ด ยูโอบี สมาาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด
ิ แคป ฟั นด์
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Japan Equity ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบ
ว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได ้เป็ นสงิ่
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : www.uobam.com.sg

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจ
่ ดทะเบียน

7 มีนาคม 2557

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืนหน่วย
การซอ
ลงทุน

ื้ : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่ :ไม่กําหนด
ิ สุทธิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บตัง้ แต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
่
ึ
กองทุนรวมซงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกีย
่ วกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้
แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ื้ ขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ิ รายวันได ้ที่
หมายเหตุ : สามารถดูวน
ั ทําการซอ
www.uobam.co.th
ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้
7 มีนาคม 2557

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพิม
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
่ เติม

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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ผู ้สนับสนุนการขายหรือ
ื้ คืน
รับซอ

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคาร ซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
8. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด: โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2351-1800
27. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
28. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 ,
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
0-2861-6090
34. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
35. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
36. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
37. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวต
ิ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1394, 0-2685-3828
38. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2696-0000, 0-2796-0000
39. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
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40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
41. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
42. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
43. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 1572
44. บริษัทเอไอเอ จํากัด: โทรศัพท์ 1581
45. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2022-5000
46. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
47. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000
้ คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้

อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 0.36%

ติดต่อสอบถาม
ื ชช
ี้ วน
รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซน
็ เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอ
่ ยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ั ท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
โทรศพ
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิด
ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th



่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยูภ
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
ี่ งจากการลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
เสย



ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต



ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ
หน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั น
้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ปริมาณการซอ
้ โดยคํานวณ
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
จากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
่ องทุนรวมลงทุน
ิ สุทธิเฉลีย
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทางตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งทีม
1. ความเสย
่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์ทก
ี่ องทุนรวมลงทุนจะ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ใน
เปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
และต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่
SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากการเปลีย
2. ความเสย
่ นแปลงของอ ัตราแลกเปลีย
่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย
่ นแปลง
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เชน
ในชว่ งทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํ ากําไรในชว่ งทีบ
่ าทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทาง
่
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงทีบ
่ าทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบ
่ าทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมาก
่
ี่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสํ าคั ญในการ
ขึน
้ กว่าเดิมด ้วยเช นกัน ดั งนั ้น การป้ องกันความเส ย
ี่ งจากดังกล่าว ซงึ่ ทําได ้ดังต่อไปนีค
บริหารความเสย
้ อ
ื
ี่ งตามดุลยพินจ
ี่ งจากอัตรา
- อาจป้องก ันความเสย
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสย
ี่ งขึน
แลกเปลีย
่ น เนื่องจากการป้ องกันความเสย
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ
ี่ งหรือไม่
ป้ องกันความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
3. ความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิด
(1) ความเสย
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผล
กระทบต่อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
ื่ ถืออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจั ดอันดับความน่ าเชอ
อันดับทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
(2) ความเสย
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
(3) ความเสย
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
่ ู ้ออก
่ การเมือง เศรษฐกิจ
เสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
ั
ี่ งจากการทําสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าบางประเภท
4. ความเสย
อ
อาจมีการขึน
้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน ดังนั น
้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ิ ทรัพย์มค
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน
ื้ ฐาน (Underlying Security)
ดังกล่าวย่อมทําให ้สน
ี่ งของประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
5. ความเสย
่ งทุน (Country and Political Risk) หมายถึงความเสย
่ นแปลง
่ การเปลีย
ภายในประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุน เชน
่ นแปลงผู ้บริหาร, การเปลีย
่ นแปลงนโยบายทางด ้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอน
ื่ ๆ จนทําให ้ไม่สามารถชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
ี่ งของการนําเงินออกจากประเทศทีล
ี่ งทีเ่ กิด
่ งทุน (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสย
6. ความเสย
่
ึ
ํ
จากการเปลีย
่ นแปลงภายในประเทศทีก
่ องทุนลงทุน ซงอาจทําให ้ไม่สามารถชาระหนีไ
้ ด ้ตรงตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
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ข้อมูลกองทุนหล ัก
กองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มีลักษณะทีส
่ าํ คัญดังต่อไปนี้
ื ชช
ี้ วนของกองทุนต่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ ณ วันที3
(แปลจากบางสว่ นของหนังสอ
่ 0 กันยายน 2556)
ื่ กองทุน
ชอ

UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิ ดตราสารทุน

ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

30 กันยายน 2556

ประเทศทีก
่ องทุน
จ ัดตงั้

สงิ คโปร์

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

กลยุทธ์ในการลงทุน

ิ ทรัพย์ทงั ้ หมดของกองทุนรวมมี
 การจัดการอย่างมีนัยสําคัญของสน
การมอบหมายให ้ผู ้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Managers) คือ
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited
้
โดยขัน
้ ตอนการลงทุนใชแนวทางจากด
้านล่างขึน
้ (Bottom-up)
เพือ
่ มองหาบริษัททีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี ทีส
่ ามารถเข ้าใจมุมมองการลงทุน
ในระยะยาวเชงิ ลึก ผู ้จัดการกองทุนย่อย(Sub-Managers) สามารถ
้ ฐานทีส
่ นับสนุนโดยนักวิเคราะห์โดยเฉพาะและ
รวมการวิจัยพืน
แนวทางการจัดการการลงทุนแบบทีมงาน (team-based)
 หลักทรัพย์ของบริษัททีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
ญีป
่ นที
ุ่ ล
่ งทุนจะต ้องไม่รวมอยูใ่ น ดัชนี TOPIX 100 Index โดยจะ
เน ้นลงทุนในบริษัท ทีม
่ แ
ี นวโน ้มเติบโตสูง อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่
กําลังเติบโต มีแผนธุรกิจทีโ่ ดดเด่นหรือมีเทคโนโลยีทเี่ หนือกว่า
ในกรณีบริษัทอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีอ
่ ม
ิ่ ตัวแล ้วก็จะคัดเลือกจากบริษัท
ทีม
่ น
ี วัตกรรมทีโ่ ดดเด่น
 การเลือกการลงทุนขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การวิจัยภายใน
ั ภาษณ์ การเข ้าชมเว็บไซต์ และการใช ้ Financial models
การสม
ในการคํานวน Economic Value(EV) และ Arbitrage Pricing
Theory(APT) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้
- ผ่านเกณฑ์ด ้านคุณภาพทีก
่ ําหนด
- Economic Value(EV) คํานวนตามทฤษฎี Arbitrage Pricing
Theory(APT) เทียบกับราคาปั จจุบน
ั มีโอกาสขาขึน
้ (upside)
มากกว่า 20%
- มีมล
ู ค่าเพิม
่ ทางตลาด(Market Value Added) เป็ นบวก
ิ ทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว ้ในสน
ิ ทรัพย์ทม
 สว่ นหนึง่ ของสน
ี่ ี
สภาพคล่อง หรือเงินสด จุดประสงค์เพือ
่ รักษาสภาพคล่อง
่ วัตถุประสงค์ใน
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพือ
ี่ งทีม
การการป้ องกันความเสย
่ อ
ี ยู่ (existing positions) หรือการจัดการ
ิ ธิภาพ (efficient portfolio management)
พอร์ตโฟลิโอทีม
่ ป
ี ระสท
หรือทัง้ สองจุดประสงค์

ชนิดของหน่วยลงทุน

Class JPY (Japanese Yen)

(Class of Units)
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

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

ต ัวชวี้ ัด

MSCI Japan SMID Cap Index

แหล่งข้อมูล

รายละเอียดการบริหารจัดการกองทุน ประเภทและอัตราสว่ นของหลักทรัพย์
ั ญาทีก
ตราสาร สญ
่ องทุนต่างประเทศจะลงทุนหรือมีไว ้ และ/หรือความ
ี่ ง โปรดศก
ึ ษาเพิม
ื ชช
ี้ วนฉบับเต็มของกองทุน
เสย
่ เติมได ้จากหนังสอ
UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ฉบับ English
version ได ้ที่ www.uobam.com.sg
ั หรือต ้องการตีความ จะต ้องใชข้ ้อความจาก
อนึง่ ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสย
ื ชช
ี้ วนฉบับเต็มทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศเป็ นหลัก
หนังสอ
ิ ธิในการเปลีย
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่ นแปลงข ้อมูลข ้างต ้นให ้
สอดคล ้องกับข ้อมูลของกองทุนหลัก ในกรณีทก
ี่ องทุนหลักมีการ
ื ชช
ี้ วน และ/หรือในกรณีทบ
เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลหรือหนังสอ
ี่ ริษัทจัดการ
่ โดยถือว่าได ้รับ
ได ้มีการเปลีย
่ นแปลงไปลงทุนใน Class of Units อืน
มติเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศให ้
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ั ันธ์ระหว่างบริษ ัทจ ัดการและผูจ
ข้อมูลความสมพ
้ ัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการ
้ า่ ย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใชจ
1.โครงสร้างการถือหุน
้ ระหว่างบริษ ัทจ ัดการและ UOBAMSG
ั สว่ นการถือหุ ้น
ปั จจุบันบริษัทจัดการมีUOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่มส
ี ด
ร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทัง้ หมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารของ UOBAMSG เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมการของ
บริษัทจัดการซงึ่ รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกํากับดูแลการดํ าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการแต่ไม่รวมถึงการ
บริหารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
้ า่ ย
2.รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ(Master Fund)ทีบ
่ ริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียม
่ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็ นต ้น
บริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ เชน
ให ้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบัตใิ นอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ
Feeder fund หรือ Fund of funds ทีล
่ งทุนในต่างประเทศ และเป็ นการดําเนินธุรกิจในทางปกติท ี่ UOBAMSG ได ้เรียกเก็บจาก
ี้ วนของกองทุน Master Fund
ื ชช
ผู ้ลงทุนอืน
่ ๆ ในประเภทเดียวกันเป็ นการทั่วไปตามรายละเอียดทีก
่ ําหนดในหนังสอ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได ้ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
ิ ธิประโยชน์และมีหน ้าทีค
กองทุนรวมของบริษัทจัดการได ้รับสท
่ วามรับผิดชอบตามข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขของกองทุน
ิ ธิประโยชน์และหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีก
่ องทุน Master Fund
Master Fund อยูใ่ นระดับมาตรฐานทีเ่ ทียบเท่าหรือไม่ด ้อยกว่าสท
ของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู ้ลงทุนประเภทสถาบันรายอืน
่ ๆ
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