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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-
มิดแคปอิควิตี -ปันผล (KF-SMCAPD) ตั -งแต่วนัที6 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที6 31 สิงหาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี -ปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 31 สิงหาคม 2565 เท่ากบั 55.74 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.5612 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 21.94 ลดลงมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 8.78 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบปีที6ผ่านมากองทุน Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies (กองทุนหลกั) ปรับตวัลงราว 22% 
โดยตลาดหุ้นทั6วโลกเจอกับแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที6เร่งตวัขึ -นต่อเนื6องจากทั -งราคาพลงังานที6สงูขึ -นหลงัสงครามระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนยืดเยื -อ ประกอบกับมาตรการควํ6าบาตร ซึ6งทําให้ยุโรปต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน อีกทั -ง ปัญหา supply chain 
disruption ที6ยังคงอยู่ ทําให้ธนาคารกลางทั6วโลกต้องดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดขึ -น โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับ
อตัราดอกเบี -ยขึ -นมากกว่าที6ตลาดคาดการณ์ รวมถึงการขึ -นดอกเบี -ยร้อยละ 0.75 ถึง 3 ครั -งติดต่อกนัเพื6อชะลออตัราเงินเฟ้อ โดย Fed ส่ง
สญัญาณว่าพร้อมจะขึ -นดอกเบี -ยต่อเนื6องเพื6อควบคมุอตัราเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกนัก็เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอตวัและเข้า
สู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ด้านธนาคารกลางยุโรปเองก็เร่งขึ -นดอกเบี -ยเพื6อชะลออัตราเงินเฟ้อที6ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยการใช้
นโยบายการเงินที6เข้มงวดขึ -นส่งผลกดดนัต่อหุ้นกลุ่มขนาดกลางและเล็กทั6วโลก เนื6องจากทําให้บริษทัเจอกบัต้นทนุการกู้ยมืที6สงูขึ -น อีกทั -ง
ปัญหาอตัราเงินเฟ้อที6ทําให้ต้นทนุการผลิตเพิ6มขึ -น ส่งผลกดดนัรายได้ของบริษัท 

ณ สิ -นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลกัมีการลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรม 22.1% หมวดเทคโนโลยี 17.7% หมวดการเงิน 13.7% 
และหมวด Health Care 13.5% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 66.4% ญี6ปุ่ น 6.6% และสหราชอาณาจกัร 4.0% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ตลาดหุ้นขนาดกลางและเล็กทั6วโลก ยงัคงมีความผนัผวนต่อเนื6องจากแรงกดดนัด้านอตัราเงินเฟ้อที6ยงัอยู่ในระดบัสงู อีกทั -ง การดําเนิน
นโยบายการเงินที6เข้มงวดขึ -นของธนาคารกลางทั6วโลก โดยประเด็นดงักล่าวจะยงัคงส่งผลกดดนัหุ้นขนาดกลางและเล็กทั6วโลก เนื6องจาก
ต้องเจอกับต้นทุนการกู้ยืมที6สงูขึ -น อีกทั -งต้นทุนการผลิตที6เพิ6มขึ -นจากอตัราเงินเฟ้อ โดยนกัลงทุนยงัเพิ6มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
และยุโรปจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตวัจะเป็นแรงส่งให้กับกลุ่มหุ้นขนาดกลางและ
เล็กทั6วโลกฟื-นตวัได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั 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 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลสมอล-มดิแคปอคิวติีปั้นผล 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลสมอล-มดิแคปอิควติี้ปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและ
จดัการโดย บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที่ 1 กนัยายน 2564 ถึง วนัที่ 31 สงิหาคม 
2565 และรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
7 กนัยายน 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,229,513.73 2.21

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,229,513.73 2.21

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 56,626,128.32 101.59

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 56,626,128.32 101.59

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (2,055,713.12)  (3.69)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 181,885.00 0.33

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (768,591.54)  (1.38)

             Rate AA  (1,469,006.58)  (2.64)

อนืๆ  (62,429.21)  (0.11)

     ลูกหนี 77,063.98 0.14

     เจา้หนี  (9,590.04)  (0.02)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (129,903.15)  (0.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 55,737,499.72 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอคิวติปัีนผล

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,158,256.40  (1.5221) 30 ก.ย. 2565  (848,359.09)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 13,999,639.50 0.0413 18 พ.ย. 2565 23,016.46

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 12,540,276.00  (0.9869) 28 ต.ค. 2565  (550,073.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 6,886,283.60  (0.3920) 9 ธ.ค. 2565  (218,517.66)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,769,683.20  (1.1969) 9 ก.ย. 2565  (667,098.30)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 2,699,700.00 0.0420 18 พ.ย. 2565 23,434.35

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 3,829,980.00 0.3263 9 ก.ย. 2565 181,885.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอคิวติีปันผล

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(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  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   567.70 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 21.29 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 106.44 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.1055

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 765.43              1.1541

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี�ปันผล

ตั *งแต่วันที� 1 กันยายน 2564 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีปั้นผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 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 

(19 กันยายน 2557) 

KF-SMCAPD -22.62% -6.97% -13.51% -21.94% 3.45% -0.64% N/A 1.29% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -10.47% 1.22% -1.03% -8.78% 13.25% 7.40% N/A 7.98% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 24.55% 22.41% 23.91% 21.69% 22.46% 19.00% N/A 16.80% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 22.57% 23.57% 23.46% 20.35% 23.23% 19.43% N/A 17.11% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Developed SmallCap Net TR Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Schroder International Selection Fund - 

Global Smaller Companies

1 1 9 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2564  ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิต้ีปันผล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

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 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 16.25%
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(5)   ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/08/2022) 
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