
 

 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) และ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund 

เสนอขายครั้งแรก 24 – 31 พฤษภาคม 2560   

เปิดขุมทรัพย์การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็ก โดยผู้จัดการกองทุนที่รู้ลึก รู้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 อนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นญี่ปุ่น  
 

นโยบายการปฎิรูปเศรษฐกิจของนายกอาเบะยังคงด าเนินต่อไป 

รวมกับภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ด้วยปัจจัย

สนับสนุนจากทั้งภาคเอกชน และความเช่ือม่ันของผู้บริโภค  
  

 โอกาสการลงทุนที่ถกูมองข้ามในหุ้นขนาดเล็ก 
 

ด้วยข้อจ ากัดด้านความครอบคลุมของนักวิเคราะห์ในหุ้นขนาดเล็ก 

จึงท าให้หุ้นคุณภาพดีหลายตัวถูกมองข้าม ก่อให้เกิดเป็นโอกาสใน

การสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในตลาดหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่น  
 

 

 

 ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก)  
 

บริหารโดย MUTB ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย                    กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และหน่ึงใน

สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

อนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
 

 

 

 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยคาดการณ์ว่าในปี 

2560 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเติบโตประมาณ 0.9% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ 

การผ่อนคลายนโยบายการเงิน การส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงการบริโภค และการ

ใช้จ่ายภาครัฐ 
 

      

 

การเมืองยังคงมีเสถียรภาพ 

นโยบายการปฎิรูปเศรษฐกิจของนายกฯ อาเบะ ยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

และเป็นที่คาดการณ์ว่านายกฯ อาเบะ จะยังคงสามารถรักษาต าแหน่งได้จนถึงปี 

2564 และกลายเป็นนายกฯที่ด ารงต าแหน่งยาวนานที่สุด หลังจากช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบจากความม่ันคงทางการเมืองของญี่ปุ่น 

 
 

 

 
 

หลากหลายปัจจัยช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว 

การจัดโอลิมปิกในปี 2020, การเติบโตด้านก าไรสุทธิของบริษัท           

จดทะเบียน และทิศทางความเช่ือม่ันของนักลงทุนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ล้วน

เป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนัก

ลงทุนจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะยาว  

 

 

KF-JPSCAP & KF-JPSCAPD 



 

หุ้นขนาดเล็กในญี่ปุ่น: โอกาสการลงทุนที่ถูกมองข้าม 

 ทางเลือกการลงทุนที่กว้างขึ้นกว่า 3,000 บริษัทในญี่ปุ่น ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

 
แหล่งข้อมูล Japan Exchange Group, Bloomberg, MUTB ณ ธ.ค. 59 

 ขุมทรัพย์การลงทุนที่ยังไม่ถูกค้นพบ 
 

ด ้วยข ้อจ  าก ัดด ้ านความครอบคล ุมของ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่น  จึง

ท าให้ตลาดขาดประสิทธิภาพ และเกิดเป็นโอกาสการ

ลงทุนส  าหร ับท ีมผ ู ้จ ัดการกองทุนม ืออาช ีพ ท ี่

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทในเชิงลึก เพื่อเฟ้น

หาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูด 

แหล่งขอ้มูล: IFIS Consensus Manager, MUTB ณ ม.ีค. 60 

 ผลตอบแทนที่เหนือกว่าบนความผันผวนที่ต ่ากว่า 

หุ้นขนาดเล็ก (อ้างอิงโดยดัชนี Russell/Nomura Small Cap) สามารถสร้างการเติบโตของผลตอบแทนได้ดีกว่า

ตลาดโดยรวม บนความผันผวนที่ต ่ากว่า 
 

 

แหล่งขอ้มูล: Morningstar ณ 31 มี.ค. 60  



กองทุนหลัก: MUFG Japan Equity Small Cap Fund  

 

 บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่น  

 

ทีมผู ้จัดการกองทุนเป็นชาวญี ่ป ุ ่น จึงท าให้

สามารถสื่อสารกับทีมผู้บริหารของบริษัทจด

ทะเบียนได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในตลาด

ได้อย่างลึกซึ้ง โดยบริษัทยังมีส านักงานใหญ่ใน

โตเกียว ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว  

 

 ประวัติการสร้างผลตอบแทนที่เหนือดัชนีช้ีวัดอย่างโดดเด่น ต่อเนื่อง 

 

  

 พอร์ตการลงทุนของกองทุน 
 

 

 

    ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน 
 

1. M&A Capital Partners 

บริษัทที่ปรึกษาด้านการท า M&A เพื ่อสนับสนุนเจ้าของกิจการ

ขนาดเล็กและกลางด้วยแผนการสืบทอดธุรกิจ 
 

2. MCJ  

ผู้ผลิตและจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PCs) โดยผู้จัดการ

กองทุนเห็นโอกาสจากค าสั่งซื้ออย่างแข็งแกร่งของคอมพิวเตอร์

ระดับบนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์ในกลุ่ม

ผู้ประกอบการมืออาชีพ เช่นผู้สร้างกราฟิก และผู้สร้างเกมส์ 
 

3. Prestige International  

ผู้ให้บริการ Call center และการให้บริการแบบ 

Outsource ส าหรับธุรกิจเฉพาะกลุ่ม เช่น การให้

ความช่วยเหลือบนท้องถนนส าหร ับการประก ันภัยรถยนต์ ,        

การบริหารจ ัดการอสังหาร ิมทรัพย ์ การขอสินไหมส าหร ับ

ประกันภัยการเดินทาง  

 
 

แหล่งข้อมูล: MIBL, Nomura securities, MUFG ณ 31 มี.ค. 60 • ดัชนี คือ Russell/Nomura Small Cap Total Index •  วันจัดตั้ง

กองทุน คือ 20 มี.ค. 58 • ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

กองทุนหลัก ดัชน ี



 
 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปดิ  

กรุงศรเีจแปนสมอลแคปอิควิตี ้(KF-JPSCAP) และ/หรือ 

กรุงศรเีจแปนสมอลแคปอิควิตีป้ันผล (KF-JPSCAPD)  

ระหว่างวันที ่24 – 31 พ.ค. 2560  

รับ หน่วยลงทนุกองทนุ KFCASH มูลค่า 100 บาท 
 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KF-JPSCAP และ KF-JPSCAPD ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก

เท่าน้ัน โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยนับ

รวมเงินลงทุนในท้ังสองกองทุนในแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 ซึ่งพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือของสองกองทุน ณ วันที่ 31 

พ.ค. 2560 เป็นฐานในการค านวณเงินลงทุนตั้งต้น (จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือจะพิจารณาเป็นรายกองทุน) ทั้งนี้ หากมี

รายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือทั้งสองกองทุนในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2560 – 

31 ส.ค. 2560 ในจ านวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นรายการสับเปลี่ยน

ระหว่างกองทุน KF-JPSCAP และ KF-JPSCAPD  

3. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ

มากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้  

5. ยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 

6. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

7. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 

กันยายน 2560 ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ท าการโอนหน่วย

ให้แก่ผู้ลงทุน 

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไข

ข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งส้ิน ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด 

รายละเอียด 
กองทุนเปดิกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวิต้ี 

(KF-JPSCAP) 

กองทุนเปดิกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวิต้ีปันผล 

(KF-JPSCAPD) 

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ดัชนีเปรียบเทียบ 
ดัชนี Russell/Nomura Small Cap Total Index ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ

เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน  

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 6 

นโยบายป้องก ันความเส ี ่ยง

อัตราแลกเปล่ียน*  

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ท้ังนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 6 วันนับจากวันท ารายการ (T + 6)  

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมที ่เรียกเก็บจาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อปี)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.6955%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%)  

ค่านายทะเบียน                               :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)  

ค่าธรรมเนียมการซ้ือ หรือ สับเปลี่ยนเข้า           :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.5%) 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก  :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้าส าหรับการสับเปลี่ยนระหว่าง KF-JPSCAP และ KF-JPSCAPD) 



 
 

ข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯจะ

รายงานการถือครองหน่วยลงทุนและข้อมูลส่วนตัว รวมถึงขอและส่งเอกสารส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ไปยังผู้มี

อ านาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักร้องขอโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลและเอกสาร

ส่วนตัวของผู้ถือหน่วยที่บริษัทฯ จะจัดส่งและร้องขอ ได้แก่ ชื่อ , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ/หรือส าเนาหนังสือเดินทาง, 

เอกสารแสดงถึงถ่ินท่ีอยู่ที่ออกโดยหน่วยงานอื่นท่ีเชื่อถือได้ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลเคเบิ้ลทีวี บิลบัตรเครติด เป็นต้น และอาจ

ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ 
 

บริษัทฯ อาจมีการแจ้ง/เปิดเผย/ ร้องขอและน าส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาไปยังผู้มี

อ านาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธ

การให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเรื่องดังกล่าวมาใช้

เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทฯได้แต่อย่างใด 
 

 

ค าเตือน 

1. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้             

ผล     การด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต  ผู้ลงทุนควร          

ขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน 

2. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่

บริษัทฯมิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) และ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล    

(KF-JPSCAPD) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน MUFG Japan Equity 

Small Cap Fund (Class I) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่เป็นบริษัทชั้นน าและมีศักยภาพใน     

การเติบโตในระยะยาว และจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี ่ปุ ่น ดังนั ้นกองทุนอาจมีความเสี ่ยงจาก             

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน 

4. กองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมี

ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมฯ โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้

ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ  ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต ่า

กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน ท าให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  จึงเหมาะสมกับผู้

ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ

เข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้

ลงทุนเอง 

6. บริษัทจัดการกองทุนอยู ่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านักงาน ก.ล.ต.) ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู ้อนุมัติการจัดตั ้ง กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้                 

(KF-JPSCAP) และ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการ

บริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรบัหนังสือชี้ชวนไดท้ี่  บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากัด 

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) /ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 


