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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2564
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิตีป$ ั นผล
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
เจแปนสมอลแคปอิค วิตี ป, ั น ผล (KF-JPSCAPD) ตั ,งแต่วนั ที6 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที6 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี ,
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิตี ,ปั นผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 673.30 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1671 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน เพิ6มขึ ,นร้ อยละ 2.83 น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที6เพิ6มขึ ,นร้ อยละ 2.95
ภาวะการลงทุนในช่วงที6ผ่านมา
ในรอบครึ6งปี ที6ผ่านมา กองทุนหลัก MUFG Japan Equity Small Cap Fund ปรับตัวเพิ6มขึ ,นเล็กน้ อยราว 0.5% โดยตลาดหุ้นญี6ปนได้
ุ่ รับ
แรงกดดันจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลต้ า ที6ทําให้ ทางรัฐบาลญี6ปนต้
ุ่ องประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายเมือง โดยญี6ปนุ่
มีอตั ราการฉีดวัคซีนที6ค่อนข้ างช้ ากว่าประเทศพัฒนาแล้ วอื6นๆ ส่งผลให้ ญี6ปนใช้
ุ่ เวลาค่อนข้ างนานในการควบคุมการแพร่ระบาดครัง, ใหม่
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ ระบาดในญี6ปนปรั
ุ่ บตัวดีขึ ,นในช่วงไตรมาส 3 ทําให้ กลับมาคลายมาตรการ lockdown ได้ อีกครัง, ตลาด
หุ้นญี6ปนในช่
ุ่
วงที6ผ่านมาถูกสนับสนุนด้ วยการฟื น, ตัวของรายได้ บริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
, , ญี6ปนได้
ุ่ มีการเลือกตั ,งทัว6 ไปในช่วงเดือนตุลาคม
โดยพรรครัฐบาลยังสามารถครองที6นงั6 ส่วนมากในสภาได้ และได้ นาย Kishida มาเป็ นนายกรัฐมนตรี คนใหม่ โดยนโยบายดําเนินงานของ
นาย Kishida จะยัง คงเป็ นไปในทางเดี ย วกับ นาย Abe และ นาย Suga โดยจะเน้ น ไปที6 ก ารพัฒ นาด้ า นดิจิ ต อลและนโยบายเพื6อ
สิ6งแวดล้ อมมากขึ ,น ซึง6 กองทุนหลักได้ มีการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางของญี6ปนที
ุ่ 6ได้ รับผลดีจากนโยบายเหล่านี ,เช่นกัน
ณ สิ ,นเดือนตุลาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดภาคบริ การ 20.2% หมวดเครื6 องใช้ ไฟฟ้ า 15.2% หมวด Information &
Communication 12.2% และหมวด Machinery 5.9% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
การลงทุนในตลาดญี6ปุ่นมีทิศทางดีขึน, โดยเฉพาะหลังจากที6ญี6ปุ่นได้ มีการเร่ งฉีดวัคซีนและคลายมาตรการ lockdown โดยจํานวน
ผู้ ติด เชือ, ที6ญี6ปุ่นปรับตัวลดลงต่อเนื6อง นอกจากนี , หลังจากการเลือกตั ,งทั6วไป ตลาดญี6ปุ่นได้ รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นจาก
รั ฐ บาล อีก ทัง, ตลาดญี6ปุ่ นยัง ถือ เป็ น laggards โดยผลประกอบการของบริ ษัท จดทะเบีย นญี6 ปุ่ นยัง ฟื ,น ตัว ได้ อ ย่า งต่อ เนื6อ ง ทัง, นี ,
กองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางของญี6ปนที
ุ่ 6คาดว่ากําไรจะยังคงปรับตัวสูงขึ ,นต่อเนื6อง โดยเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที6จะ
ได้ รับผลประโยชน์จากนโยบายด้ านสิ6งแวดล้ อมและดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ตลาดญี6ปุ่นอาจยังคงมีความผันผวน โดยต้ องระวังความ
ผันผวนในตลาดหุ้นทัว6 โลกที6จะเพิ6มขึ ,นหลังเฟดประกาศการเร่งทํา QE Tapering และเตรี ยมจะปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที6ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง, นี , บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที6เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตป้ี ั นผล

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตป้ี ั นผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ บริหารและจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน
2564
ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิตีปั นผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 623,712,329.08 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนี สิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

681,433,441.60
6,848,296.88
1,181,236.05
14,075.90
869,945.45
690,346,995.88
14,939,060.70
1,308,155.53
250,147.90
534,757.76
2,111.39
8,970.90
17,043,204.18
673,303,791.70

สิ นทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.3600 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

662,235,304.73
(129,945,911.82)
141,014,398.79
673,303,791.70

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (หน่วย)

10.1671
66,223,530.4733
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิตีปั นผล
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

15,458.85
15,458.85
1,481,911.64
68,395.93
341,979.59
40,109.68
1,932,396.84
(1,916,937.99)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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11,613,445.33
(9,981,825.39)
(15,041,607.15)
12,674,597.19
(735,390.02)
(2,652,328.01)
(2,318.82)
(2,654,646.83)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิตีปั นผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบีย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /
จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.250000 เมือทวงถาม 17,747,242.41 17,747,242.41
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) LU1163552489
605,965,086.67 663,686,199.19
จํานวน 96,355.990800 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 23,054.5049 JPY
รวมเป็ นเงิน 2,221,439,662.04 JPY
681,433,441.60
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มูลค่า
เงินลงทุน
2.60
2.60
97.40
97.40

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตีปันผล
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
24,609,615.19
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate A6,849,483.60
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
17,760,131.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
663,686,199.19
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
663,686,199.19
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(13,757,824.65)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(4,042,188.99)
Rate A
(2,139,849.22)
FITCH-LONG
Rate AA
(7,575,786.44)
อืนๆ
(1,234,198.03)
ลูกหนี
869,945.45
เจ้าหนี
(1,569,385.72)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(534,757.76)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

673,303,791.70
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% NAV
3.66

1.02
2.64
98.57
98.57
(2.05)

(0.60)
(0.32)
(1.13)
(0.18)
0.13
(0.23)
(0.08)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตีปันผล
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า ณ 30 พฤศจิกายน 2564
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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57,435,512.97
27,661,083.81
12,529,914.78
43,818,729.63
95,992,796.76
23,302,812.39
107,611,031.04
13,301,411.67
16,817,628.06
24,208,316.73
72,938,384.05
20,791,871.08
17,421,096.96
20,558,355.30
25,388,917.54
34,764,044.84
51,263,465.63

(0.1774)
(0.0815)
(0.0372)
(0.1244)
(0.5036)
(0.1402)
(0.3178)
0.0069
(0.0733)
0.0056
0.1630
(0.1478)
(0.0626)
(0.0595)
(0.1575)
(0.1736)
(0.1623)

20 ธ.ค. 2564
11 ม.ค. 2565
11 ม.ค. 2565
7 ก.พ. 2565
14 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
18 ม.ค. 2565
13 ธ.ค. 2564
7 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
7 ธ.ค. 2564
13 ธ.ค. 2564
11 ม.ค. 2565
24 ม.ค. 2565
24 ม.ค. 2565
31 ม.ค. 2565
31 ม.ค. 2565

(1,194,766.65)
(548,672.99)
(250,281.92)
(837,515.54)
(3,390,854.82)
(943,770.79)
(2,139,849.22)
46,398.47
(493,777.93)
37,455.73
1,097,381.85
(995,335.36)
(421,260.56)
(400,468.32)
(1,060,573.80)
(1,168,977.67)
(1,092,955.13)

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตีปั นผล
ตัง* แต่ วันที 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2564
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
1,481.91
68.40
341.98
40.11
1,932.40

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.6955
0.0321
0.1605
0.0188
0.9069

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตีป้ ั นผล
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
้สินสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(29 พฤษภาคม 2560)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KF-JPSCAPD

11.98%

-1.30%

2.83%

17.10%

8.10%

N/A

N/A

9.67%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

8.84%

-3.63%

2.95%

12.33%

4.99%

N/A

N/A

4.88%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

16.30%

16.80%

16.70%

16.39%

21.34%

N/A

N/A

20.03%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

15.24%

16.23%

15.33%

15.13%

19.04%

N/A

N/A

17.59%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตามกองทุนหลัก
ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนสมอลแคปอิควิต้ ีปันผล
หมายเหตุ:

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิ์
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 12.16%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
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