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กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 2 ชนิด ได#แก� 
 
1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า : 
กองทุนเป+ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFJPSCAP-A) 
 
2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน : 
กองทุนเป+ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I) 
 

 

กองทุนเป+ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี 

Krungsri Japan Small Cap Equity Fund 

รายงานประจําครึ่งปKแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจกิายน 2565 

 กองทุนรวม   KFJPSCAP 

 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777  โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี # 

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดําเนินงาน 12 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน
สมอลแคปอิควิตี , (KFJPSCAP) ตั ,งแต่วนัที4 1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที4 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี , มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ4งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี , 

- KFJPSCAP-A จํานวน 425.98 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 14.1550 บาท  

- KFJPSCAP-I จํานวน 489.90 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1554 บาท  

และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 

- KFJPSCAP-A เพิ4มขึ ,นร้อยละ 7.50 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4เพิ4มขึ ,นร้อยละ 2.05 
- KFJPSCAP-I  -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบครึ4งปีบัญชีที4ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ4มขึ ,นประมาณ 7% โดยตลาดญี4ปุ่ นได้แรงส่ง
จากค่าเงินเยนที4มีทิศทางอ่อนค่าหลงัจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดําเนินนโยบายการเงินที4เข้มงวดผ่านการขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยนโยบาย
อย่างต่อเนื4อง ขณะที4ทางธนาคารกลางญี4ปุ่ นยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยยังคงอตัราดอกเบี ,ยนโยบายในระดบัตํ4าและคง
มาตรการ yield curve control ส่งผลให้ผลตอบแทนระหว่างพนัธบตัรรัฐบาลญี4ปุ่ นและสหรัฐฯ ปรับตวักว้างมากขึ ,น โดยเงินเยนที4อ่อนคา่
จะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกของญี4ปุ่ น โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์และชิ ,นส่วนที4ญี4ปุ่ นมีการส่งออกค่อนข้างเยอะ ซึ4งเป็นผลดีกับ
กองทุนหลกัที4มีการลงทุนในผู้ผลิตชิ ,นส่วนรถยนต์ นอกจากนี , ในช่วงครึ4งหลงัของปีตลาดญี4ปุ่ นยงัได้แรงส่งจากการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อคดาวน์ โดยเริ4มเปิดรับนักท่องเที4ยวต่างประเทศและมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที4ยวเพื4อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ4งจะช่วยให้ภาค
บริการของญี4ปุ่ นกลบัมาขยายตวั อย่างไรก็ตาม ตลาดญี4ปุ่ นยงัคงมีความผนัผวน โดยต้องระวงัผลกระทบจากอตัราเงินเฟ้อที4อาจปรับ
เพิ4มขึ ,นซึ4งจะทําให้ต้นทนุการผลิตปรับตวัสงูขึ ,นตาม ทั ,งนี , กองทนุหลกัเน้นลงทนุในหุ้นขนาดกลางและเล็กที4การฟื,นตวัยงัคงมีความผนัผวน  

ณ สิ ,นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดภาคบริการ 18.2% หมวดเครื4องใช้ไฟฟ้า 14.7% หมวด Information & 
Communication 11.1% และหมวดเครื4องจกัรกล 6.8% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี4ปุ่ นมีทิศทางดีขึ ,น โดยเฉพาะหลังจากที4ญี4ปุ่ นเริ4มคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยญี4ปุ่ นทยอยเปิดรับนักท่องเที4ยว
ต่างชาติมากขึ ,น นอกจากนี , ธนาคารกลางญี4ปุ่ นยงัคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ4งจะช่วยสนบัสนุนการฟื,นตวัของเศรษฐกิจ 
โดยตลาดญี4ปุ่ นยงัถือเป็นตลาด laggards หากเทียบกับกลุ่มตลาดประเทศพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดญี4ปุ่ นจะมี
มากขึ ,นจากการดําเนินนโยบายการเงินที4เข้มงวดขึ ,นของ Fed และอัตราเงินเฟ้อทั4วโลกที4เพิ4มสูงขึ ,น ซึ4งจะทําให้ต้นทุนการผลิตปรับตวั
สงูขึ ,นและอาจส่งผลกดดนัต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
140  ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
 
sc.com/th 

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 

 
sc.com/th 

 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติี ้
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติี ้(“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 432,699,087.81  บาท) 421,833,901.07            
เงินฝากธนาคาร 8,300,542.97                 
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 8,383,953.83                 
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 5,635.90                        
รวมสินทรัพย์ 438,524,033.77            
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 764,228.29                    
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 4,133,061.54                 
จากการซ้ือเงินลงทุน 7,257,875.78                 
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 29,828.45                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 346,184.94                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 845.38                           
หน้ีสินอ่ืน 8,535.83                        
รวมหน้ีสิน 12,540,560.21               
สินทรัพยสุ์ทธิ 425,983,473.56            
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.8376 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 300,941,093.33            
ก าไรสะสม 91,507,090.33               
บญัชีปรับสมดุล 33,535,289.90               
สินทรัพยสุ์ทธิ 425,983,473.56            
ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 425,982,983.66            
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 30,094,074.7152          
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.1550                         

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 489.90                           
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 34.6087                         
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.1554                         

 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 7,431.32                   

รวมรายได้ 7,431.32                   
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,441,296.27            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 66,521.40                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 332,606.82               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 40,109.68                 

รวมค่าใชจ่้าย 1,880,534.17            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (1,873,102.85)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (1,575,354.57)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 34,298,662.97          
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (3,081,110.20)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,093,183.91            

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 31,735,382.11          
หกั ภาษีเงินได้  (1,114.67)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 29,861,164.59          

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า 29,861,174.69          
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (10.10)
รวม 29,861,164.59          

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี
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 2.19
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.300000 เม่ือทวง 4,970.28 4,970.28 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวง 9,229,165.54 9,229,165.54 2.19
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.81
                              MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) LU1163552489 423,464,951.99 412,599,765.25 97.81
                              จ  านวน 75,009.110000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  21,643.0271 JPY
                              รวมเป็นเงิน 1,623,424,243.76 JPY

421,833,901.07 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 17,540,314.69 4.12

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 4,974.64 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 8,301,784.12 1.95

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 9,233,555.93 2.17

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 412,599,765.25 96.86

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 412,599,765.25 96.86

สัญญาซือขายล่วงหน้า 7,619,725.54 1.79

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (345,872.33)  (0.08)

         FITCH-LONG

             Rate AA 7,965,597.87 1.87

อนืๆ  (11,776,331.92)  (2.77)

     เจา้หนี  (11,430,146.98)  (2.69)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (346,184.94)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 425,983,473.56 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 7,342,004.70  (0.0197) 2 ธ.ค. 2565  (84,128.92)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 17,053,445.16 0.0519 17 ม.ค. 2566 221,019.10

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 59,694,546.83 0.0100 17 ม.ค. 2566 42,408.84

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,645,426.40 0.0170 17 ม.ค. 2566 72,408.60

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 91,107,167.52 1.1806 6 ธ.ค. 2565 5,029,112.94

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 63,663,997.18 0.5679 27 ธ.ค. 2565 2,418,976.63

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 14,183,872.05 0.0624 30 ม.ค. 2566 265,800.68

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 49,935,388.98 0.0785 30 ม.ค. 2566 334,227.04

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 89,339,040.68  (0.1597) 30 ม.ค. 2566  (680,099.37)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอคิวติี

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  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   1,441.30 0.6955

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 66.52 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 332.61 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 40.11 0.0194

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,880.54              0.9075

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูค่าเพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

    และค่าใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบั การปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี�

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

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควติี ้
 

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 

(26 พฤษภาคม 2560) 

KFJPSCAP-A -6.78% 3.72% 7.50% -6.58% 5.36% 2.36% N/A 6.50% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -8.91% -2.30% 2.05% -8.74% 2.27% 0.12% N/A 2.12% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 21.19% 15.86% 16.11% 21.05% 22.22% 20.96% N/A 20.23% 

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% บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัใน
สกลุเงินเยน ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท 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 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิต้ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั 

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 พฤศจกิายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.11%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022) 
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