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UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 

UOBSJSM
กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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1.ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลัก) ซึง่เป็น
กองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ (Authorised 
scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act 
(Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดนอกจากการลงทนุ
ในตา่งประเทศขา้งตน้แลว้ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีก่ําหนดไว ้
 
กองทนุอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ป้องกันความเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงนิเยนที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสว่นทีน่อ้ย หรอื
อาจพจิารณาไมป้่องกนัในกรณีทีค่า่เงนิเยนมแีนวโนม้แข็งคา่ กองทนุจงึยังมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเหลอือยู ่ 
 
2.นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
เนน้ลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุของบรษัิททีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเล็กถงึกลาง และมแีนวโนม้การลงทนุในระยะยาว
ทีด่ ีซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจดทะเบยีนจัดตัง้หรอืมกีารประกอบ
กจิการอยา่งมนัียสําคัญในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ กองทนุหลักอาจลงทนุในหลักทรัพยข์องบรษัิททีม่ไิดจ้ดทะเบยีนซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) ไดโ้ดยไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก ทัง้นี้ กองทนุหลัก
จะไมล่งทนุในตราสารแหง่หนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่ี
อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นระดับทีตํ่า่กวา่อนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 
 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนินงานเคลือ่นไหวตาม

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

 

 

 

 
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง

จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้
2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้

ท่ัวไป 
3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายความเสีย่ง จากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และสามารถยอมรับความเสีย่ง

จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 
 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลัก) อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 
เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)
หรอืทัง้สองจดุประสงค ์เพือ่ใหก้องทนุไดผ้ลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ 

2. กองทนุมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนื
ตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

3. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่
อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจุกตัวในประเทศญีปุ่่ น ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

6. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

ตํา่                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

ตํา่                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Industrials และ Information Technology 

ตํา่                                                     สงู 
 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศญีปุ่่ น 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

ตํา่                                                           สูง 
 

 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.26% ของเงนิลงทนุ

ในตา่งประเทศ 

ทัง้นีส้ามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 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
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 100.53 
2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 0.95 
3. อืน่ ๆ -1.48 

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

 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

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

และดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันของกองทนุหลักไดจ้าก www.uobam.com.sg 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV 

UOBSJSM 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 100.53%

เงนิฝากและตราสาร
หนีท้ ีอ่อกโดยสถาบนั

การเงนิ 0.95%

อืน่ๆ -1.48%

United Japan Small and Mid Cap Fund 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

Industrials 33.69%

Real Estate 1.44%
Consumer Staples 

3.23%
Materials 6.36%

Health care 5.71%

Information 
Technology 23.37%

Communication 
Services 1.15%

Consumer 
Discretionary 

19.33%Utilities 1.55%

Cash 4.17%
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (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 หน่วยทีทํ่าการโอน 

* 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 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์  7 
 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 
 

 
 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 
ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 
 
 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0500% ของ NAV 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Japan Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 7 มนีาคม 2557 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

วนัทาํการซือ้: ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัทาํการขายคนื: ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื              : ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่:ไมกํ่าหนด  
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผู ้
ประกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการ
กองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว ้
แลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หมายเหต ุ: สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่

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 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ : โทรศพัท ์1588, 0-2232-2484 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2638-5500 
6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 
7. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
8. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2659-8000 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั: โทรศพัท ์0-2680-1234 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2351-1800 
27. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
28. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1621 
29. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 
30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 
32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 ,   

0-2861-6090 
34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
35. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
36. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
37. บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1394, 0-2685-3828 
38. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000, 0-2796-0000 
39. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
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40. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
41. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
42. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
43. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์1572 
44. บรษัิทเอไอเอ จํากดั: โทรศพัท ์1581 
45. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2022-5000 
46. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
47. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 0.36% 
 

ตดิตอ่สอบถาม           
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
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 รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม

เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ 
SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมาก
ขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
บรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

3. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
 

4. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทนุในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
 

5. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด   

 
6. ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิ

จากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจทําใหไ้มส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
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ขอ้มลูกองทนุหลกั 

กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มลีักษณะทีสํ่าคัญดังตอ่ไปนี ้
(แปลจากบางสว่นของหนังสอืชีช้วนของกองทนุตา่งประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ วันที3่0 กนัยายน 2556) 

ชือ่กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 
ประเภทกองทนุ กองทนุเปิดตราสารทนุ 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 30 กนัยายน 2556 
ประเทศทีก่องทนุ
จดัต ัง้ 

สงิคโปร ์

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 
กลยทุธใ์นการลงทนุ   การจัดการอยา่งมนัียสําคัญของสนิทรัพยทั์ง้หมดของกองทนุรวมมี

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
กําลังเตบิโต มแีผนธรุกจิทีโ่ดดเดน่หรอืมเีทคโนโลยทีีเ่หนอืกวา่ 
ในกรณีบรษัิทอยูใ่นอตุสาหกรรมทีอ่ ิม่ตวัแลว้ก็จะคดัเลอืกจากบรษัิท
ทีม่นีวัตกรรมทีโ่ดดเดน่ 

 การเลอืกการลงทนุขึน้อยูก่บัปัจจัยตา่ง ๆ รวมทัง้ การวจัิยภายใน 
การสมัภาษณ์ การเขา้ชมเว็บไซต ์และการใช ้Financial models 
ในการคํานวน Economic Value(EV) และ Arbitrage Pricing 
Theory(APT) โดยมหีลักเกณฑก์ารคัดเลอืกหลักทรัพยด์ังนี ้
- ผา่นเกณฑด์า้นคณุภาพทีก่ําหนด 
- Economic Value(EV) คํานวนตามทฤษฎ ี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
หนังสอืชีช้วนฉบบัเต็มทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลัก 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ให ้
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของกองทนุหลัก ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูหรอืหนังสอืชีช้วน และ/หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปลงทนุใน Class of Units อืน่ โดยถอืวา่ไดรั้บ
มตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะประกาศให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

 
ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการและ UOBAMSG 
ปัจจบุันบรษัิทจัดการมUีOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญม่สีดัสว่นการถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมการของ
บรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละกํากับดูแลการดําเนนิธุรกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการแต่ไม่รวมถงึการ
บรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
 
2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ(Master Fund)ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีารจา่ยคา่ธรรมเนียม
บรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอืน่  ๆเชน่ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ 
ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพยจั์ดการกองทนุโดยทั่วไปของการลงทนุรปูแบบ 
Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และเป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจาก
ผูล้งทนุอืน่ ๆ  ในประเภทเดยีวกนัเป็นการทั่วไปตามรายละเอยีดทีก่ําหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund 
 
บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
กองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์และมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของกองทุน
Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่สทิธปิระโยชนแ์ละหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fund
ของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอืน่ ๆ  
 




