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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน
สมอลแคปอิควิตี ,ปันผล (KF-JPSCAPD) ตั ,งแต่วันที6 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที6 30 พฤศจิกายน 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี ,ปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากบั 482.59 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.2632 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน เพิ6มขึ ,นร้อยละ 7.49 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6เพิ6มขึ ,นร้อยละ 2.05 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีบัญชีที6ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ6มขึ ,นประมาณ 7% โดยตลาดญี6ปุ่ นได้แรงส่ง
จากค่าเงินเยนที6มีทิศทางอ่อนค่าหลงัจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดผ่านการขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยนโยบาย
อย่างต่อเนื6อง ขณะที6ทางธนาคารกลางญี6ปุ่ นยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยยังคงอตัราดอกเบี ,ยนโยบายในระดบัตํ6าและคง
มาตรการ yield curve control ส่งผลให้ผลตอบแทนระหว่างพนัธบตัรรัฐบาลญี6ปุ่ นและสหรัฐฯ ปรับตวักว้างมากขึ ,น โดยเงินเยนที6อ่อนคา่
จะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกของญี6ปุ่ น โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์และชิ ,นส่วนที6ญี6ปุ่ นมีการส่งออกค่อนข้างเยอะ ซึ6งเป็นผลดีกับ
กองทุนหลกัที6มีการลงทุนในผู้ผลิตชิ ,นส่วนรถยนต์ นอกจากนี , ในช่วงครึ6งหลงัของปีตลาดญี6ปุ่ นยงัได้แรงส่งจากการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อคดาวน์ โดยเริ6มเปิดรับนักท่องเที6ยวต่างประเทศและมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที6ยวเพื6อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ6งจะช่วยให้ภาค
บริการของญี6ปุ่ นกลบัมาขยายตวั อย่างไรก็ตาม ตลาดญี6ปุ่ นยงัคงมีความผนัผวน โดยต้องระวงัผลกระทบจากอตัราเงินเฟ้อที6อาจปรับ
เพิ6มขึ ,นซึ6งจะทําให้ต้นทนุการผลิตปรับตวัสงูขึ ,นตาม ทั ,งนี , กองทนุหลกัเน้นลงทนุในหุ้นขนาดกลางและเล็กที6การฟื,นตวัยงัคงมีความผนัผวน  

ณ สิ ,นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดภาคบริการ 18.2% หมวดเครื6องใช้ไฟฟ้า 14.7% หมวด Information & 
Communication 11.1% และหมวดเครื6องจกัรกล 6.8% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี6ปุ่ นมีทิศทางดีขึ ,น โดยเฉพาะหลังจากที6ญี6ปุ่ นเริ6มคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยญี6ปุ่ นทยอยเปิดรับนักท่องเที6ยว
ต่างชาติมากขึ ,น นอกจากนี , ธนาคารกลางญี6ปุ่ นยงัคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ6งจะช่วยสนบัสนุนการฟื,นตวัของเศรษฐกิจ 
โดยตลาดญี6ปุ่ นยงัถือเป็นตลาด laggards หากเทียบกับกลุ่มตลาดประเทศพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดญี6ปุ่ นจะมี
มากขึ ,นจากการดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดขึ ,นของ Fed และอัตราเงินเฟ้อทั6วโลกที6เพิ6มสูงขึ ,น ซึ6งจะทําให้ต้นทุนการผลิตปรับตวั
สงูขึ ,นและอาจส่งผลกดดนัต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติีปั้นผล 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติีปั้นผล (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 ธนัวาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 481,221,914.60  บาท) 495,231,733.44          
เงินฝากธนาคาร 32,203,511.73            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 11,455,529.60            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 14,072.31                   
จากการขายหน่วยลงทุน 2,463.05                     

รวมสินทรัพย์ 538,907,310.13          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 983,071.09                 
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 54,883,739.94            
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 15,130.52                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 417,526.30                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,110.85                     
หน้ีสินอ่ืน 10,861.83                   
รวมหน้ีสิน 56,312,440.53            
สินทรัพยสุ์ทธิ 482,594,869.60          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.3600 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 520,979,623.63          
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (195,738,135.82)
บญัชีปรับสมดุล 157,353,381.79          
สินทรัพยสุ์ทธิ 482,594,869.60          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.2632                        
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 52,097,962.3549        

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ีปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 15,873.44                   

รวมรายได้ 15,873.44                   
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,800,984.38              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 83,122.44                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 415,611.86                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 40,109.68                   

รวมค่าใชจ่้าย 2,339,828.36              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (2,323,954.92)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,006,784.28              
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 39,529,139.12            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (2,571,388.41)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,771,064.04              

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 40,735,599.03            
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 38,411,644.11            

หกั ภาษีเงินได้  (2,381.01)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 38,409,263.10            

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ีปันผล
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 6.82
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวง 33,772,647.92 33,772,647.92 6.82
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 93.18
                              MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) LU1163552489 447,449,266.68 461,459,085.52 93.18
                              จ  านวน 83,891.560000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  21,643.0271 JPY
                              รวมเป็นเงิน 1,815,667,215.64 JPY

495,231,733.44 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ีปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 65,990,231.96 13.67

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 32,204,490.04 6.67

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 33,785,741.92 7.00

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 461,459,085.52 95.62

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 461,459,085.52 95.62

สัญญาซือขายล่วงหน้า 10,472,458.51 2.17

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 515,686.98 0.11

         FITCH-LONG

             Rate AA 9,956,771.53 2.06

อนืๆ  (55,326,906.39)  (11.46)

     ลูกหนี 24,002,463.05 4.97

     เจา้หนี  (78,911,843.14)  (16.34)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (417,526.30)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 482,594,869.60 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอคิวติีปันผล

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 20,518,814.18 0.0030 17 ม.ค. 2566 14,577.20

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 18,538,848.02 0.0190 17 ม.ค. 2566 91,658.11

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 104,327,524.08 1.1933 6 ธ.ค. 2565 5,758,876.23

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 107,686,625.21 0.8478 27 ธ.ค. 2565 4,091,659.99

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 20,677,291.22 0.1799 6 ธ.ค. 2565 868,362.85

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 20,587,673.31  (0.0190) 17 ม.ค. 2566  (91,651.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 92,409,881.12 0.1306 17 ม.ค. 2566 630,395.22

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 117,098,485.84  (0.1847) 30 ม.ค. 2566  (891,419.98)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอคิวติีปันผล

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  

 
 
 

10



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   1,800.98 0.6955

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 83.12 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 415.61 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 40.11 0.0155

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 2,339.82             0.9036

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูค่าเพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

    และค่าใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบั การปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ 

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี�ปันผล

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2565 ถงึวันที� 30 พฤศจิกายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควติีปั้นผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(29 พฤษภาคม 2560) 

KF-JPSCAPD -6.51% 3.80% 7.49% -6.32% 5.63% 2.60% N/A 6.58% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -8.91% -2.30% 2.05% -8.74% 2.27% 0.12% N/A 2.26% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 21.11% 15.77% 16.07% 20.97% 22.14% 20.92% N/A 20.19% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 18.11% 17.40% 17.50% 17.93% 19.17% 18.23% N/A 17.65% 
 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY สดัสว่น 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันชีีว้ดัตามกองทนุหลกั
ในสกลุเงินเยน ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ีปันผล ไม่มี 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.44%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022) 
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