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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 ่17 เมษายน 2562
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1. ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

กองทนุจะเนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund  (กองทนุหลัก) 
ซึง่เป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุ
ทีจั่ดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore 
and Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงาน
กํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge 
fund) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุน หรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด นอกจากการลงทุนใน
ตา่งประเทศขา้งตน้แลว้ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกํ่าหนดไว ้
 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงินเยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทนุ อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสดัสว่นทีน่อ้ย หรอือาจพจิารณาไมป้่องกนัในกรณีที่
คา่เงนิเยนมแีนวโนม้แข็งคา่ กองทนุจงึยงัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเหลอือยู ่ 
 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

เนน้ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถงึกลาง และมี
แนวโนม้การลงทนุในระยะยาวทีด่ ีซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศ
ญี่ปุ่ น หรือจดทะเบียนจัดตัง้หรือมีการประกอบกจิการอย่างมีนัยสําคัญในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี ้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted securities) ไดโ้ดยไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก ทัง้นี ้
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) และ/หรอืตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นระดับทีตํ่า่กวา่อนัดับความน่าเชือ่ถอืที่
สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 
 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด ์มุง่หวงัใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหว
ตามกองทนุหลกั (Passive management) 

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

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ 
หรอืลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุ
ในตราสารหนีท้ัว่ไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายความเสีย่ง จากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และสามารถยอมรับ
ความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลัก) อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) หรอืทัง้สองจดุประสงค ์เพือ่ใหก้องทนุไดผ้ลตอบแทน
ทีด่ทีีส่ดุ 

2. กองทนุมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น
หรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่
อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4. กองทุนมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศ
ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

5. กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศญีปุ่่ น ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ตํา่                                                                                             สงู 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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                     UOBSJSM             United Japan Small and Mid Cap Fund 

 
 

 
     ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562             ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562 

 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด ์  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 98.84% 
2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 0.96% 

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

 
หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2562 

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

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 
98.84%

เงนิฝากและ
ตราสารหนี้
ทีอ่อกโดย
สถาบนั
การเงนิ 
0.96%

อืน่ๆ 0.20%
Industrials 
32.28%

Consumer 
Discretionary

21.80%

Information 
Technology 

17.48%

Health Care 
7.37%

Materials 
6.20%

Consumer 
Staples 
4.92%

Communication
Services 
2.66%

Real Estate 
1.54%

Cash 5.75%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0009 เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บจรงิซึง่แสดงเกนิกวา่อัตราทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารคํานวณ ทัง้นี ้
ในการเรยีกเก็บจรงิของคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บจรงิไมเ่กนิอตัราตามทีโ่ครงการระบไุว ้

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00352/UOBSJSM 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.50 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.50  ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.50               ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.50               ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 

หน่วย หรอืเศษของ 500 หน่วย
ทีทํ่าการโอน 

10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 
หน่วยหรอืเศษของ 500 หน่วย

ทีทํ่าการโอน 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

1.6052
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

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 ุขอ้มลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2562 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการตา่งประเทศ (Rebate fee) 1.0260% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2562 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชัน ีMSCI Japan SMID Cap ซึง่เป็นดชันที ีเ่ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงนิเยน ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท 
ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -22.8043% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 13.74% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Japan Equity 

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

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

-14.01%

41.84%

-0.55%

24.34%

15.91%

-16.27%

17.33%

3.88%

23.10%

3.94%
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50%

2561 2560 2559 2558 2557

UOBSJSM Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Japan Equity ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562 

 

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 7 มนีาคม 2557 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื              : ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                        : ไมก่ําหนด  
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการ
ในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานอง
เดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยุด
ทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 7 มนีาคม 2557 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่ 16 กรกฎาคม 2561 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) ทกุสาขาท่ัวประเทศ : โทรศัพท ์0-2343-3000 
2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 
3. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์0-2788-2000 
4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7000 ตอ่ 8888 
5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999 
6. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 
7. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-6300 
8. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 
10. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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11. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 
12. บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 
13. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 

0-2635-1718 
14. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1500 
15. บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 
16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2646-4540,    

0-2646-9987-8 
17. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8852 
18. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2657-7171 
19. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2231-8555 
20. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2231-1111  

ตอ่ 658, 679, 684, 699   
21. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 
22. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-5000 ตอ่ 5482, 5483 
23. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2846-8689 
24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 

1447, 1475 
25. บรษัิท เอไอเอ จํากดั : โทรศัพท ์0-2634-8888 
26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 
27. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 
28. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2352-8000 
29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800, 

4750, 4700 
30. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2684-8737, 0-2684-8888 
31. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2088-9797 
32. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 
33. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 
34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 
35. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 
36. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2777-7777 
37. บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2685-3828 
38. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 
39. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 
40. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศัพท ์0-2620-6830-36 
41. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 
42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2107-1860 
43. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2296-2000, 0-2683-1000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 37.54% 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก 

จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลใน
หนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่17 เมษายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบ
ในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่
สําคญัผดิ 

 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุ
ทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ี
ยิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขาย
ทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคัญเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวม
ลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทาง
การเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุ
รวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้
บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีาร
ลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country and Political Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลง
นโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด   

4. ความเสีย่งของการนําเงนิออกจากประเทศทีล่งทนุ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุน ซึง่อาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ย
สกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาท
กลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าท
อ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการ
พจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
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ขอ้มลูกองทนุหลกั 

กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มลีักษณะทีสํ่าคัญดังตอ่ไปนี ้
(แปลจากบางสว่นของหนังสอืชีช้วนของกองทนุตา่งประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ วันที ่30 กนัยายน 2556) 

ชือ่กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 
ประเภทกองทนุ กองทนุเปิดตราสารทนุ 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 30 กนัยายน 2556 
ประเทศทีก่องทนุจดัต ัง้ สงิคโปร ์
อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 
กลยทุธใ์นการลงทนุ   การจัดการอยา่งมนัียสําคัญของสนิทรัพยทั์ง้หมดของกองทนุรวมมกีารมอบหมาย

ใหผู้จั้ดการกองทนุยอ่ย (Sub-Managers) คอื Sumitomo Mitsui DS Asset 
Management Company, Limited โดยขัน้ตอนการลงทุนใชแ้นวทางจาก
ดา้นล่างขึน้ (Bottom-up) เพื่อมองหาบรษัิททีม่คีุณภาพด ีทีส่ามารถเขา้ใจ
มุมมองการลงทุนในระยะยาวเชงิลกึ ผูจั้ดการกองทุนย่อย(Sub-Managers) 
สามารถรวมการวจัิยพื้นฐานที่สนับสนุนโดยนักวเิคราะห์โดยเฉพาะและ แนว
ทางการจัดการการลงทนุแบบทมีงาน (team-based) 

 หลักทรัพย์ของบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่ นที่ลงทุน
จะตอ้งไมร่วมอยู่ใน ดัชนี TOPIX 100 Index โดยจะเนน้ลงทุนในบรษัิท ทีม่ี
แนวโนม้เตบิโตสงู อยูใ่นอตุสาหกรรมทีกํ่าลังเตบิโต มแีผนธรุกจิทีโ่ดดเดน่หรอืมี
เทคโนโลยทีีเ่หนือกว่า ในกรณีบรษัิทอยูใ่นอตุสาหกรรมทีอ่ ิม่ตัวแลว้ก็จะคัดเลอืก
จากบรษัิททีม่นีวัตกรรมทีโ่ดดเดน่ 

 การเลอืกการลงทุนขึน้อยู่กับปัจจัยตา่ง ๆ รวมทัง้ การวจัิยภายใน การสัมภาษณ์ 
การเขา้ชมเว็บไซต ์และการใช ้Financial models ในการคํานวน Economic 
Value (EV) และ Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยมหีลักเกณฑก์าร
คดัเลอืกหลกัทรัพยด์งันี ้
- ผา่นเกณฑด์า้นคณุภาพทีกํ่าหนด 
- Economic Value(EV) คํานวนตามทฤษฎ ีArbitrage Pricing Theory (APT) 

เทยีบกบัราคาปัจจบุนัมโีอกาสขาขึน้ (upside) มากกวา่ 20% 
- มมีลูคา่เพิม่ทางตลาด(Market Value Added) เป็นบวก 

 สว่นหนึง่ของสนิทรัพยข์องกองทนุอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง หรอื
เงนิสด จดุประสงคเ์พือ่รักษาสภาพคลอ่ง 

กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการการป้องกัน
ความเสีย่งทีม่อียู ่(existing positions) หรอืการจัดการพอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(efficient portfolio management) หรอืทัง้สองจดุประสงค ์

ชนดิของหนว่ยลงทนุ 
(Class of Units) 

Class JPY (Japanese Yen) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ State Street Trust (SG) Limited 
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 สญัญาที่

กองทนุตา่งประเทศจะลงทนุหรอืมไีว ้และ/หรอืความเสีย่ง โปรดศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก
หนังสอืชีช้วนฉบับเต็มของกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 
ฉบบั English version ไดท้ี ่www.uobam.com.sg  
อนึง่ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยหรอืตอ้งการตคีวาม จะตอ้งใชข้อ้ความจากหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม 
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลกั 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้มลูของกองทนุหลกั ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูหรอืหนังสอืชีช้วน 
และ/หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปลงทนุใน Class of Units อืน่ 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
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ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) และการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษิทัจดัการและ UOBAMSG 
ปัจจบุันบรษัิทจัดการมUีOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญม่ี
สัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทั ้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ 
UOBAMSG เป็นหนึง่ในคณะกรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซึง่รับผดิชอบในการวางกลยทุธแ์ละกํากบัดแูลการ
ดําเนนิธรุกจิโดยรวมของบรษัิทจัดการแตไ่มร่วมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และ
การลงทนุของกองทนุภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
 
2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
กองทนุรวมลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ(Master Fund) ทีบ่รหิารโดย UOBAMSG  โดยมกีาร
จา่ยคา่ธรรมเนียมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
และคา่นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้กก่องทนุ Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบิัตใินอตุสาหกรรมหลักทรัพย์
จัดการกองทนุโดยท่ัวไปของการลงทนุรปูแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีล่งทนุในตา่งประเทศ และ
เป็นการดําเนนิธรุกจิในทางปกตทิี ่UOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทนุอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกันเป็นการท่ัวไป
ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ Master Fund 
 
บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
เนื่องจากกองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดรั้บสทิธปิระโยชน์และมีหนา้ที่ความรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและ
เงือ่นไขของกองทนุ Master Fund อยูใ่นระดับมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่หรอืไมด่อ้ยกวา่สทิธปิระโยชน์และหนา้ที่
ความรับผดิชอบทีก่องทนุ Master Fundของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเก็บจากผูล้งทนุประเภทสถาบนัราย อืน่ ๆ 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 


