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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

 ภาพรวมการลงทนุในตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นในรอบบญัชีท่ีผ่านมามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ได้ต่อเน่ือง โดยตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น
ได้รับปัจจยับวกสําคญัจากทิศทางการออ่นคา่ของคา่เงินเยนเม่ือเทียบกบัเงินสกลุหลกัๆ ทัว่โลก ซึง่สง่ผลบวกต่อภาคการ
ส่งออกของญ่ีปุ่ นโดยตรง รวมถึงการปรับประมาณการผลกําไรของภาคเอกชนในญ่ีปุ่ น หลงัจากตวัเลขทางเศรษฐกิจ
โดยรวมค่อยๆ มีการปรับฟื้นตัวดีขึน้ โดยรวมส่งผลให้ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นในช่วงรอบบัญชีท่ีผ่านมามีการปรับตัวดีกว่า
ตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม จากความเส่ียงในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงหลงัทัง้ในด้านของปัญหาหนีส้ินของกรีซท่ีมีแนวโน้ม
จะมีการผิดนัดชําระหนี ้รวมถึงแนวโน้มการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยรวมได้
ส่งผลกระทบต่อการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงต่างๆ ทัว่โลก และทําให้ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการชะลอตวัในช่วงตัง้แต่เดือน 
มิถนุายน 2558 ท่ีผา่นมา 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เน้นลงทนุในกองทนุ United Japan Small and Mid Cap 
Fund ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ท่ีเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทท่ีมีมลูค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง 
และมีแนวโน้มการลงทนุในระยะยาวท่ีดีในตลาดญ่ีปุ่ น 
 
 นโยบายการลงทุนของกองทุน ยังคงใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom-up โดยมีการลงทุนในหุ้นท่ีมี
พืน้ฐานท่ีดี มีแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจในระดบัสงู มีกระแสเงินสดท่ีดีต่อเน่ือง มีข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจเม่ือเทียบกบั
คูแ่ข่ง โดยท่ีระดบัราคายงัคงอยูใ่นระดบัต่ํา 
 
นํา้หนกัการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2558 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

อตุสาหกรรม 35.22 

สนิค้าฟุ่ มเฟือย 22.69 
เทคโนโลยี 13.70 
การแพทย์ 10.12 

สนิค้าอปุโภคบริโภค 5.32 
วสัดอุปุกรณ์ 5.20 
ธุรกิจการเงิน 1.50 

เงินสด 6.25 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.35 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.09 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มดิ แคป ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มี.ค. 2558 – 31 ส.ค 2558 
กองทนุ 12.35% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 10.09% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: ดชันี MSCI Japan SMID Cap ในรูปสกลุเงินบาท 

 
เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,677,936,321.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 13,8075 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ 

มิด แคป ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด 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  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

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

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 1 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ส.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

29 พ.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 
1.81 2.43 

6 เดือน 
27 ก.พ. 58 – 28 ส.ค. 58 

11.93 11.16 

1 ปี 
29 ส.ค. 57 – 28 ส.ค. 58 

20.91 15.82 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
25 มี.ค. 57 - 28 ส.ค. 58 

37.57 25.80 

 
* ดชันี MSCI Japan SMID Cap Index ซึง่เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
 (Master Fund) ในสกลุเงินเยน ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่ สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ
 ผลตอบแทน 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
 ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
 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 ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ของรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
 (fund’s direct expenses)  

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 23,445.06  0.81  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  468.90  0.02  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ - - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,875.60  0.06  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ - - 

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก - - 

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก - - 

คา่สอบบญัชี 23.82  - 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 73.30  - 

รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด** 25,886.68 0.89 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ี
 เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

 

 

 
 

0.173 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - ไมมี่ - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 1 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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


