
  

 
 

คําเตือน: การลงทนุมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงานกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน ผู
ลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธปิระโยชนทางภาษีทีร่ะบุคูมือการลงทุนของกองทุนดังกลาวดวย กองทุนน้ีลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงทีท่างการของตางประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะทีเ่กิดวิกฤตการณทีไ่มปกติ ทําใหกองทนุไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  กองทุนรวมน้ีลงทุน
กระจุกตัวในประเทศญี่ปุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารแหงหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาอันดับที่ลงทุนได 
(non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทาน้ัน  

กองทุนเปด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด เพ่ือการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) IPO : 17-26 เมษายน 2019 

                                  

สนใจติดตอ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบลจ. แตงตั้ง    

“รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําไมถึงเลือกลงทนุในตลาดญี่ปุน  

บริษัทบริหารจัดการกองทุน Sumitomo Mitsui  

    ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุน  
 GDP เติบโตไดดีตามคาด โดยเศรษฐกจิญ่ีปุนขยายตวัได 0.7% ในป 2018 
 อัตราการวางงานตํ่าสุดในรอบ 38 ป ท่ี ระดับ 2.4% (ป 2018) ท่ีมา: Ministry of 

Health, Labour and Welfare, SMAM 
    ผลกระทบจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลอาเบะ (Abenomics) 

 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ เชน การปรับ
ขึ้นคาแรง รวมไปถงึการปรับเพ่ิมงบประมาณกวา 3 ลานลานเยน ในป 2018 และ
อีก 2 ลานลานเยนในป 2019 

 การบริโภคภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามกาํลังการซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากอัตราคาแรงท่ี
ปรับขึ้นอยางตอเนือ่ง  

 การผอนคลายนโยบายทางการเงินตอเนื่องเพื่อพลักดันเงินเฟอสูระดับเปาหมาย
ท่ี 2% ปจจุบันอตัราเงินเฟอไมรวมหมวดอาหารและพลังงานอยูท่ีระดับ 0.2% 
yoy 

 รัฐบาลชุดปจจุบันมนีโยบายผลักดันใหการทองเท่ียวเติบโตอยางกาวกระโดด ในป 
2018 ตัวเลขการใชจายของนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้นเปน 4.15 หมื่นลานดอลลาร จาก 
3.97 หมื่นลานดอลลาร ในป 2017 คิดเปนสัดสวนกวา 0.85% ของ GDP  

    Valuation ยังมีความนาสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหลักอื่นๆ 
 Topix Index ปจจุบันอยูท่ี 13-14X เมื่อเทียบกับตลาด S&P 500 (US) ท่ีมี

คา P/E ท่ี 16-17X สวนดัชนีตลาดหุนญ่ีปุนขนาดกลาง/ขนาดเล็กอยางดัชนี 
MSCI Japan SMID Cap Index มีคา P/E ท่ี 14-15X  

 P/E* ณ ปจจุบันของพอรต UOBSJSM อยูท่ีระดับ 16X ซึ่งสูงกวาตลาด 
อยางไรก็ตามหุนในพอรตมีการคาดการณอัตราการเติบโตท่ีดีกวาท่ี  8-9% 
ใ ่

ทําไมตองลงทุนในหุนญี่ปุนขนาดเล็กและขนาดกลาง? 

 

ความนาสนใจกองทุน UJSMRMF  

ผลตอบแทนยอนหลังของกองทุนหลกั เทียบกับดัชนีช้ีวัด (%)  

* Using current Fiscal Year’s earnings estimates 
Source: SMAM as of 15 March 2019, Bloomberg as of 28 March 2019  

 ในอดีตท่ีผานมาหุนขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถสรางผลตอบแทนที่สูง
กวา ดัชนี TOPIX 100 ซึ่งเปนกลุมหุนขนาดใหญอยางชัดเจน (พิจารณาจาก
ชวงป 1990 – มกราคม 2019) 

 คาดหุนขนาดเล็กถึงกลางจะยังคงสรางผลตอบแทนไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากภาวะตลาดและนโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ รวมถึง
ประเด็นสงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีนท่ียังคงกดดันการสงออกซึ่งจะ
สงผลกระทบตอบริษัทขนาดใหญมากกวาบริษัทขนาดเล็ก  

 ลงทุนผานกองทุนหลักท่ีมีประวัติผลตอบแทนโดดเดน United Japan Small and 
Mid-Cap Fund (Class JPY) (กองทุนหลัก) จัดต้ังและบริหารจัดการโดย UOB 
Asset Management Ltd (Singapore) ซึ่งมอบหมายให Sumitomo Mitsui 
Asset Management Company, Limited (SMAM) เปนผูจัดการกองทุนยอย 
(Sub-Manager) โดยกองทุนหลักจะเนนลงทุนในหุนของบริษัทท่ีมีมูลคาตลาดขนาด
เล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการลงทุนในระยะยาวท่ีดี ซึง่เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศญ่ีปุน  

 โอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลาง-ยาว จากพ้ินฐานเศรษฐกิจญ่ีปุนท่ีมแีนวโนม
เติบโตดีตอเนื่อง   

 มีกลยุทธการลงทุนเฉพาะตัวและความสามารถของทีมงานผูจัดการกองทุนท่ีผาน
มาสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมแีนวโนมการลงทุนในระยะยาวท่ีดี 

 กองทุนหลักมีผลตอบแทนท่ีโดดเดน และไดรับการจัดอนัดับ Morningstar Rating 
5 ดาว (Source: Morningstar, ณ วันท่ี 31 ม.ค. 2019) 
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 กองทุนหลักสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวา ดัชนี MSCI Japan SMID 
Cap Index (ดัชช้ีวัด) ในชวง 3 ปท่ีผานมา โดยผลตอบแทนกองทุน อยูท่ี 
11.96% เทียบกับ ดัชนี MSCI Japan SMID Cap Index ท่ี 7.62%  

Source: Bloomberg, UOBAM As of 18 March 2019 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุน โดดเดนดานการบริหาร
กองทุนหมวดหุนญ่ีปุนขนาดเล็กและขนาดกลางยอนหลัง 10 ปโดดเดนและไดรับ
รางวัลจาก Lipper ในป 2013  

 ทีมวิจัยการลงทุนเนนการวิเคราะหบริษัทญ่ีปุนและกลุมบริษัทใน Asia Pacific โดย
มีผู เ ช่ียวชาญดานการลงทุนรวม 160 คน ( ท่ีมา: Sumitomo Mitsui Asset 
Management Company Limited (SMAM) (ณ เม.ย. 2561) 

 มีโครงสรางผูถือหุนท่ีมั่นคง  
 ทีมผูบริหารการลงทุนมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนสวนเกินจากการ

วิจัยอยางเขมขนและการเย่ียมชมบริษัท 
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(non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทาน้ัน  
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*คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นโยบายกองทุน  เนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) ซ่ึงเปนกองทุนที่
จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยกองทุนหลัก มีวัตถุประสงคที่เนนการลงทุน
ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการลงทุนในระยะยาวที่ดี 

ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI Japan SMID Cap Index  
ซ่ึงเปนดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน ที่คํานวณผลตอบแทน 

มูลคาโครงการ  1,000 ลานบาท 
มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซ้ือครั้งแรก ไมกําหนด  
การปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

พิจารณาตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน (ปจจุบัน ปองกันความเส่ียงที่รอยละ 90) 

ระดับความเส่ียงกองทุน 6 
มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซ้ือครั้งแรก ไมกําหนด  
เวลาทํารายการซ้ือ ทุกวันทําการ ภายใน 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 
เวลาทํารายการขาย ทุกวันทําการ ภายใน 14:00 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมการขาย* 
(Front-end fee) 

ไมเกิน 2.00% (ปจจุบัน ยกเวน) 
 

คาธรรมเนียมการจัดการรายป* 
(Management fee) 

ไม 2.14% ตอป (ปจจุบัน 1.605%) 

วันรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนของวันทาํการรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุน 

รายละเอียดกองทุน UJSMRMF  


