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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน
เพื)อการเลี *ยงชีพ (KFJAPANRMF) ตั *งแต่วนัที) 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที) 30 เมษายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื)อการเลี *ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที) 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 163.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.1651 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 22.06 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที)ลดลงร้อยละ 13.10 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ในรอบครึ)งปีที)ผ่านมา กองทุนหลกั JP Morgan - Japan Fund (Yen) ปรับตัวลดลงราว 24% ตลาดญี)ปุ่ นเจอกับความผันผวนมากขึ *น
ตามทิศทางตลาดโลก โดยตลาดหุ้นญี)ปุ่ นได้รับแรงกดดันจากการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้ญี)ปุ่ นยังคงมี
มาตรการควบคุมการระบาดที)เข้มงวดและยงัไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที)ยวต่างชาติได้ ทั *งนี * แนวโน้มการระบาดมีทิศทางที)ดีขึ *น
และคาดว่าเศรษฐกิจญี)ปุ่ นจะสามารถทยอยฟื*นตวัได้ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นญี)ปุ่ นกลบัมาผนัผวนอีกครั *งจากค่าเงินเยนที)
อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว หลงัจากเฟดดําเนินนโยบายการเงินที)เข้มงวดขึ *น โดยเฟดมีการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบายต่อเนื)องและส่ง
สญัญาณว่าจะเริ)มทํา Quantitative Tightening (QT) ในเดือนมิถุนายน 2565 ขณะที)ธนาคารกลางญี)ปุ่ นยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลาย นอกจากนี * การดําเนินนโยบายการเงินที)เข้มงวดขึ *นและอตัราเงินเฟ้อที)สงูขึ *นทั)วโลกยงัส่งผลกดดนัต่อหุ้นในกลุ่ม growth ซึ)ง
กองทนุหลกัมีการลงทนุโดยหุ้นกลุ่มการเติบโตสงูเจอแรงเทขายอย่างหนกัในช่วงที)ผ่านมา 

ณ สิ *นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดเครื)องใช้ไฟฟ้า 23.5% หมวด Information & Communication 13.4% 
หมวดภาคบริการ 11.1% และหมวดเคมีภณัฑ์ 8.6% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี)ปุ่ นมีทิศทางดีขึ *น โดยเฉพาะหลังจากที)ญี)ปุ่ นได้มีการเร่งการฉีดวคัซีนและคลายมาตรการ lockdown นอกจากนี * 
ตลาดญี)ปุ่ นยังถือเป็นตลาด laggards โดยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนญี)ปุ่ นย ังส่งสัญญาณการฟื*นตัวได้อย่าง
ต่อเนื)อง โดยกองทนุหลกัยงัเน้นการลงทนุในหุ้นที)มีคณุภาพและมีความแข็งแกร่งทั *งในกลุ่มภาคบริการและเทคโนโลยี เนื)องจากญี)ปุ่ นยงั
มีนโยบายสนบัสนนุกลุ่มดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดญี)ปุ่ นจะมีมากขึ *นจากการดําเนินนโยบายการเงนิที)เข้มงวดขึ *นของ
ธนาคารกลางทั)วโลก นําโดยเฟดที)ส่งสญัญาณการขึ *นดอกเบี *ยที)รวดเร็วในปีนี *หลงัเจอแรงกดดนัจากเงินเฟ้อ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที)ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที)เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนเพื่อการเลีย้งชพี 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีจแปนเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที ่30 เมษายน 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 พฤษภาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 155,703,827.16  บาท) 149,381,283.52          

เงินฝากธนาคาร 4,090,368.61              

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 10,674,224.32            

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 835.21                        

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 372,672.63                 

รวมสินทรัพย์ 164,519,384.29          

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 627,105.64                 

เจา้หนี0
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 167,044.30                 

หนี0 สินอื?น 3,882.43                     

รวมหนี0 สิน 798,032.37                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 163,721,351.92          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที?ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที?ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 161,061,728.92          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (11,634,886.93)

บญัชีปรับสมดุล 14,294,509.93            
สินทรัพยสุ์ทธิ 163,721,351.92          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.1651                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที?จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 16,106,172.8923        

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื?อการเลี0ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 1,218.95                     

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 637,031.54                 

รวมรายได้ 638,250.49                 

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 701,041.54                 

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 28,041.64                   

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 140,208.35                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 29,753.07                   

รวมค่าใชจ่้าย 899,044.60                 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (260,794.11)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 235,011.36                 

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (44,330,247.57)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,996,006.87              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ  (7,508,853.50)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (44,608,082.84)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (44,868,876.95)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื@อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบ

อายุ

เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 100.00

                              JPMorgan Japan (Yen) Fund JFJAPNIHK 155,703,827.16 149,381,283.52 100.00

                              จาํนวน 12,385.570000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  45,859.0000 JPY

                              รวมเป็นเงิน 567,989,671.19 JPY

149,381,283.52 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพืRอการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,091,203.82 2.50

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 4,091,203.82 2.50

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 149,381,283.52 91.24

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 149,381,283.52 91.24

สัญญาซือขายล่วงหน้า 10,047,118.68 6.14

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 7,556,907.63 4.62

         FITCH-LONG

             Rate AA 1,208,012.25 0.74

             Rate AA- 1,282,198.80 0.78

อนืๆ 201,745.90 0.12

     ลูกหนี 372,672.63 0.23

     เจา้หนี  (3,882.43)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (167,044.30)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 163,721,351.92 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 5,630,280.81 0.2174 9 พ.ค. 2565 355,860.54

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 13,097,965.26 0.5658 21 มิ.ย. 2565 926,338.26

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,283,399.85 0.2518 21 มิ.ย. 2565 412,256.85

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 7,910,881.70 (0.0493) 1 ส.ค. 2565 (80,722.07)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 35,318,631.15 0.5353 1 ส.ค. 2565 876,477.47

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 32,166,856.80 1.9658 9 พ.ค. 2565 3,218,446.80

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 4,885,245.12 0.1341 31 พ.ค. 2565 219,545.24

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 5,556,285.00 0.1929 31 พ.ค. 2565 315,891.73

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,372,954.66 1.0241 31 พ.ค. 2565 1,676,624.68

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 6,416,166.58 (0.3337) 21 มิ.ย. 2565 (546,383.57)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 5,022,978.28 0.2128 21 มิ.ย. 2565 348,477.39

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 38,558,243.94 1.4197 11 ก.ค. 2565 2,324,305.36

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 701.04 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 28.04 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 140.21 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75 0.0340

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 899.04           1.0291

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั ,งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565

2/ กองทนุ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่

กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื6อการเลี Vยงชีพ ในอตัราร้อยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั โดยเก็บเข้าเป็น

ทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื6อการเลี Vยงชีพ ทั Vงนี V การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี6ยนได้ตามการ

เปลี6ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(27 พฤศจิกายน 2558)

KFJAPANRMF -20.97% -3.45% -22.06% -13.21% 4.02% 0.19% N/A 0.26% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -11.96% -7.36% -13.10% -5.36% 5.01% 4.15% N/A 2.15% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 27.50% 25.10% 24.47% 21.77% 22.39% 19.58% N/A 21.05% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 21.26% 20.77% 19.34% 18.15% 18.40% 17.17% N/A 19.06% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี TOPIX Net Total Return สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ดชันีชี �วดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน 

ปรับด้วยอตัราแลกเปลีQยนเพืQอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีQคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีQมีอายเุกินหนึQงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื�อการเลี�ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 

2. นายสาธิต บวัชู 

3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 

4. นายปีติ ประติพทัธิJ พงษ ์

5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัดิJ อวยพรชยัสกุล 

8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 

9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.92%
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2022) 

 

 

 

 

   

 
 

14




