
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ข้อมูล ณ วันท่ี 28 เม.ย. 2566 

  

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร ์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  (UOBSJSM) 

   
   

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตรำสำรทุน 

 Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

 กลุ่ม Japan Equity 

ระดับควำมเส่ียง 
ต่ ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เส่ียงสูง 
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียในรอบปี 

ไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
 ลงทุนในกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 

 กองทุนหลักจัดต้ังและบริหำรจัดกำรโดยบริษัท UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคล่ือนไหวตำมกองทุนหลักโดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุนเชิงรุก 

(active management) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
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กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer Avg

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 

กองทุน 4.48 1.87 1.36 4.08 
ดัชนีช้ีวัด 4.28 4.86 5.14 6.86 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 7.57 3.50 4.06 6.53 
ควำมผันผวนกองทุน 8.21 7.25 9.90 14.92 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 7.96 6.56 10.16 14.94 

 3 ปี* 5 ป*ี 10 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง* 

กองทุน 7.63 0.31 - 8.27 

ดัชนีช้ีวัด 5.85 0.26 - 4.93 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 10.34 2.64 - - 
ควำมผันผวนกองทุน 13.16 16.47 - 14.64 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 12.92 13.25 - 11.69 

หมำยเหตุ : * % ต่อปี 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 07 มี.ค. 2557 
วันเร่ิมต้น class ไม่มีกำรแบ่ง Class 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 

อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

ผู้จัดกำรกองทุนรวม วันเร่ิมบริหำรกองทุน 
นำย กำย ศิริพรรณพร 15 พ.ค. 2565 

นำย ธนพัฒน์ สุริโยดร 15 มิ.ย. 2565 

ดัชนีช้ีวัด 
ดัชนี MSCI Japan SMID Cap ซ่ึงเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุล 
เงินเยน ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่ำสกุลเงินบำท  
ณ วันที่ค ำนวณผลตอบแทน (100%) 

 

ค ำเตือน 
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งไดใ้

นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UOBSJSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
breakdown % NAV 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ 95.17 
2. อ่ืน ๆ 3.41 
3. เงินฝำกและตรำสำรหนี้ที่ออกโดยสถำบันกำรเงิน 1.42 

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
holding % NAV 

1. หน่วยลงทุน : United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 95.17 
2. เงินฝำกออมทรัพย์ : ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 1.42 

 

 
 

 

 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรซ้ือ: ทุกวันท ำกำร 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 

กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
กำรซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 14:00 น. 

กำรขำยคืนขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+5 

วันท ำกำรหลังจำกวันท ำรำยกำรขำยคืน 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 1.6050 1.6050 
รวมค่ำใช้จ่ำย 4.2800 1.7693 
ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัทจัดกำรต่ำงประเทศ (Rebate fee)=1.1235 %ของ NAV 

หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 1.50 1.50 
กำรรับซ้ือคืน 1.50 ยกเว้น 

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 1.50 1.50 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.50 ยกเว้น 
กำรโอนหน่วย 10 บำท/500 หน่วย 10 บำท/500 หน่วย 

  หรือเศษของ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย 
หมำยเหตุ :  
1. กรณีสับเปล่ียนเข้ำ บลจ.จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย  

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำ
ยในกำรบริหำรจัดกำร 

3. บริษัทจัดกำรอำจคิดค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยกับผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกันได้ 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown -38.89 % 
Recovering Period 1 ปี 
FX Hedging 91.83 % 

Sharpe Ratio 0.58 
Alpha 1.78 
Beta 0.61 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.12 เท่ำ 



UOBSJSM 

กำรลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ) 
 

ช่ือกอง : United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy ISIN code : SG9999010854 
Bloomberg code : UJSMCJP SP 

 

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบร ิษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ใช้จ่าย 

1. โ ครงสรา้งการถือหุ้นระหว่างบรษิัทจัดการและ UOBAMSG 

ปัจจุบันบริษัทจัดกำรมี UOBAsset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัทจัดกำร  

โดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของ UOBAMSG เป็นหน่ึงในคณะกรรมกรรมกำรของบริษัทจัดกำรซึ่งรับผิดชอบในกำรวำงกลยุทธ์และก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจโดยรวมของ  

บริษัทจัดกำรแต่ไม่รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรประจ ำวัน (day-to-day operation) และกำรลงทุนของกองทุนภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร 

 

2. รายละเอียดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย  

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศท่ีบริหำรโดย UOBAMSG โดยมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมบริหำรกองทุน (Management Fee) และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ  

เช่น ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน เป็นต้น 

ให้แก่กองทุนต่ำงประเทศตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติในอุตสำหกรรมหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนโดยท่ัวไปของกำรลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีกำรลงทุนในต่ ำงประเทศ 

และเป็นกำรด ำเนินธุรกิจในทำงปกติท่ี UOBAMSG ได้เรียกเก็บจำกผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 

เป็นกำรท่ัวไปตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดในหนังสือช้ีชวนของกองทุนต่ำงประเทศ 

บริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เน่ืองจำกกองทุนรวมของบริษัทจัดกำรได้รับสิทธิประโยชน์และมี 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกองทุนต่ำงประเทศ อยู่ในระดับมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำหรือไม่ด้อยกว่ำสิทธิประโยชน์และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ี 

กองทุนต่ำงประเทศของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจำกผู้ลงทุนประเภทสถำบันรำยอื่นๆ 

ค าอธ ิบาย 
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรบัตัวลดลง ค่ำ Maximum 
Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟืน้กลับมำที่เงินทนุเริม่ต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด 
อัตร าส่วนหมุนเว ียนการลงทุน : ควำมถ่ีของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในพอรต์กองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทนุกำรซ้ือขำยหลักทรพัย์ที่สูง 
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหวำ่งผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรยีบเทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) 
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมทีมี่ค่ำ Sharpe Ratio 
สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรลงทนุทีดี่กว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเส่ียงเดียวกัน 
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีช้ีวัด 
ซ่ึงเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรอืหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรพัย์ได้อย่ำงเหมำะสม 
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรพัย์ในพอรต์กำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 
แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ 
หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด 
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัด มำกน้อยเพียงใด เช่น 
หำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่ต่ ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนอ้ีำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง 
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีช้ีวัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซ่ึงค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบัในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืนน ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 
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