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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา :  ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 –  วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของ
กองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.26 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.22 
 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล  
แอนด์ มดิ แคป ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 มี.ค. 2557 – 28 ก.พ 2558 

กองทนุ 22.90% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 13.17% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI Japan SMID Cap Index ในรูปสกลุเงินบาท 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

 ภาพรวมการลงทนุในตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นในช่วงปี 2014 มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากท่ีทางธนาคารกลาง และรัฐบาลญ่ีปุ่ น 
มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยในด้านของนโบายการคลงั นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น นายชินโซ อาเบะ 
มีการใช้นโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงต่ํากว่าร้อยละ 30 และมีการปรับปรุงและพฒันากลไกการควบคุมการจัดการ
บริษัทจดทะเบียนให้มีความโปร่งใสเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการปรับสดัส่วนการลงทนุของกองทนุบําเหน็จบํานาญของรัฐบาล
ญ่ีปุ่ น ท่ีย้ายเงินลงทนุไปในสว่นของหุ้น และการลงทนุในต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ได้ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุใน
ประเทศให้เป็นบวกเพ่ิมมากขึน้ โดยในส่วนของทางธนาคารกลางของญ่ีปุ่ นก็ได้มีการประกาศการใช้นโยบายผ่อนคลาย
การเงิน หลงัจากท่ีอตัราเงินเฟ้อในประเทศทรงตวัอยู่ในระดบัต่ํา ส่งผลให้ค่าเงินเยนมีการปรับตวัอ่อนค่าลงอย่างมาก ซึ่ง
โดยรวมได้สง่ผลให้ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปรับตวัเป็นบวกอยา่งชดัเจนในช่วงรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มดิ แคป ฟันด์ 

 กองทนุเปิด Japan Small and Mid Cap Fund เน้นลงทนุในกองทนุ United Japan Small and Mid Cap Fund 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทท่ีมีมลูคา่ตลาดขนาดเลก็ถงึกลาง และมีแนวโน้ม
การลงทนุในระยะยาวท่ีดีในตลาดญ่ีปุ่ น 
 
 นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นท่ีมี
พืน้ฐานท่ีดี มีแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจในระดบัสงู มีกระแสเงินสดท่ีดีตอ่เน่ือง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 
โดยท่ีระดบัราคายงัคงอยูใ่นระดบัต่ํา 
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นํา้หนกัการลงทนุ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

อตุสาหกรรม 34.36 

สนิค้าฟุ่ มเฟือย 20.23 

เทคโนโลยี 15.98 
การแพทย์ 9.89 
วสัดอุปุกรณ์ 6.94 

สนิค้าอปุโภคบริโภค 5.15 
ธุรกิจการเงิน 1.53 
เงินสด 5.92 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,182,579,396.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 12.2901 บาท ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เจแปน สมอล 

แอนด์ มิด แคป ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 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 ์

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ   สทุธาโรจน์ 

2 นางสาววรรณจนัทร์    อึง้ถาวร* 

3 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร*  

4 นายกิตติพงษ์  กงัวานเกียรติชยั 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน  25 มี.ค. 57 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 28 ก.พ. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

(ร้อยละ ) 
BENCHMARK* 

(ร้อยละ ) 
3 เดือน 

28 พ.ย. 57 - 27 ก.พ. 58 
8.54 6.66 

6 เดือน 
29 ส.ค. 57 - 27 ก.พ. 58 

8.02 4.19 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
25 มี.ค. 57 - 27 ก.พ. 58 

22.90 13.17 

* ตวัชีว้ดั (Benchmark) : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี MSCI Japan SMID Cap Index ซึง่เป็นดชันี
ท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงินเยน ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*            11,895.60                          1.50  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*                 237.91                           0.03  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ*                           -                                 -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน*                 951.65                           0.12  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ*                           -                                 -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*                          -                                 -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*                          -                                 -   

คา่สอบบญัชี*                   40.00                           0.01  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ *                     8.90                                -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ***                   84.40                           0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         13,218.46                      1.67  

 
หมายเหต ุ  *   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย 
  **  ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
  ***  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) AAA 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 

9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มิซโูฮ คอร์ปอเรท จํากดั 

14 ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จํากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
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ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
 
 
 



กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์   16 

 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2558 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2558 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

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

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


