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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี(ยลโฟกสัปันผล 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี?ยลโฟกัสปันผล ซึ? งประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี?ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินที?สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที?สาํคญัและหมายเหตุเรื?อง
อื?นๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที?ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี?ยวกบัการควบคุมภายในที?ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื?อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที?ปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที?ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ? งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพื?อให้ไดค้วามเชื?อมั?นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที?ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื?อใหไ้ดม้าซึ?งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี?ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบที?เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ?งรวมถึงการประเมินความเสี?ยงจากการแสดงขอ้มูลที?ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี?ยงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที?เกี?ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที?ควรของกองทุน เพื?อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบที?เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื?อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที?ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที?จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื?อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที?ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื?อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล

งบดุล

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 165,902,117.94 บาท
ในปี 2558 และ 133,778,266.19 บาทในปี 2557) 3, 7, 8 155,723,198.11        139,902,658.23        

เงินฝากธนาคาร 6 3,491,059.82            3,222,758.86            
ลูกหนี-

จากดอกเบี-ย 36,749.45                 27,660.78                 
จากการขายหน่วยลงทุน 94,000.00                 453,200.00               
รวมสินทรัพย์ 159,345,007.38        143,606,277.87        

หนี- สิน
เจา้หนี-

จากการซื-อเงินลงทุน 1,245,064.20            4,953,287.97            

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 1,002,699.00            2,639,713.82            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 376,897.25               303,001.74               
หนี- สินอื7น 8,418.91                   6,682.79                   

รวมหนี- สิน 2,633,079.36            7,902,686.32
สินทรัพยสุ์ทธิ 156,711,928.02        135,703,591.55        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 163,968,872.00        128,270,121.50        
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล (8,783,732.89) (10,481,859.49)
กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 1,526,788.91 17,915,329.54
สินทรัพยสุ์ทธิ 156,711,928.02        135,703,591.55

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.5574                      10.5795                    
จาํนวนหน่วยลงทุนที7จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 16,396,887.2006      12,827,012.1500      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-               

9



กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกัสปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%) วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก ้ 1.25        เมื0อทวงถาม 3,313,252.88    3,313,252.88         2.13              
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.00        เมื0อทวงถาม 246,397.48       246,397.48            0.16              

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจการเกษตร

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร CPF 186,300            4,471,200.00         2.87              
กลุ่มธุรกิจการเงิน

หมวดธนาคาร

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 105,800            18,832,400.00       12.09            
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 93,500              17,671,500.00       11.35            
บมจ.ธ.เกยีรตินาคิน KKP 462,400            16,299,600.00       10.47            
บมจ.ธ.กรุงไทย KTB 760,050            12,996,855.00       8.35              
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 103,800            16,140,900.00       10.36            
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 544,400            18,101,300.00       11.62            
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 334,320            15,378,720.00       9.87              

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั0น AMATA 167,200            2,508,000.00         1.61              
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 438,971            13,278,872.75       8.53              
กลุ่มบริการ

หมวดสื�อและสิ�งพมิพ์                                                                                                                                                                                        

บมจ. เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 110,400            4,388,400.00         2.82              
กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 138,400            4,844,000.00         3.11              

บมจ.ปตท PTT 20,200              7,251,800.00         4.66              

รวมเงินลงทุนทั7งสิ7น (ราคาทุน 165,902,117.94 บาท) 155,723,198.11     100.00          

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกัสปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%) วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก ้ 1.75        เมื0อทวงถาม 5,470,725.10       5,470,725.10         3.91              
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.70        เมื0อทวงถาม 1,713,353.13       1,713,353.13         1.22              

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

กลุ่มธุรกิจการเงิน

หมวดธนาคาร

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 86,900                 16,771,700.00       11.99            
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 78,800                 16,075,200.00       11.49            
บมจ.ธ.เกยีรตินาคิน KKP 334,000               14,696,000.00       10.50            
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 456,700               16,098,675.00       11.51            
บมจ.ธ.กรุงไทย KTB 520,750               10,883,675.00       7.78              
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 96,300                 16,226,550.00       11.60            
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 284,420               11,661,220.00       8.34              

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย์                                                                                                                                                                                                 

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 98,100                 4,708,800.00         3.37              
กลุ่มการแพทย์

หมวดการแพทย์

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 274,700               2,266,275.00         1.62              
กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร                                                                                                                                                                          

บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 46,000                 3,369,500.00         2.41              
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั0น AMATA 141,000               2,382,900.00         1.70              
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 424,700               2,654,375.00         1.90              
บมจ.ควอลิตี� เฮา้ส์ QH 1,120,400            3,966,216.00         2.83              

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั0น TTCL 238,171               8,097,814.00         5.79              
กลุ่มบริการ

หมวดขนส่งและโลจิสตกิส์

บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง PSL 117,200               2,859,680.00         2.04              

รวมเงินลงทุนทั5งสิ5น (ราคาทุน 133,778,266.19 บาท) 139,902,658.23     100.00          

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0 งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 7 5,261,012.49             3,742,974.40             

รายไดด้อกเบี&ย 93,677.20                  78,507.79                  

รวมรายได้ 5,354,689.69             3,821,482.19

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 3,280,026.57             2,169,351.84             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 110,700.97                73,215.56                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 256,252.13                169,480.56                

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,000.00                  46,100.00                  

รวมค่าใชจ่้าย 3,692,979.67             2,458,147.96

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,661,710.02             1,363,334.23

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 5,542,388.94             3,010,636.15             

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน (16,303,311.87) (414,442.85)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ&นและที8ยงัไม่เกิดขึ&น (10,760,922.93) 2,596,193.30

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (9,099,212.91) 3,959,527.53

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2558

2558 2557

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 1,661,710.02             1,363,334.23

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 5,542,388.94             3,010,636.15

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน (16,303,311.87) (414,442.85)

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี (9,099,212.91)            3,959,527.53

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (ดูหมายเหตุ 3 และ 9) (7,289,327.72)            (19,333,288.38)          

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 297,210,037.09         327,439,804.76         

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื&อคืนในระหวา่งปี (259,813,159.99)        (276,129,355.27)        

การเพิ8มขึ&นสุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 37,396,877.10           51,310,449.49

การเพิ8มขึ&นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 21,008,336.47           35,936,688.64

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 135,703,591.55 99,766,902.91

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 156,711,928.02 135,703,591.55

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน 

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 12,827,012.1500 8,038,837.7980

บวก หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 28,502,723.9066       32,523,640.6934       

หกั หน่วยลงทุนที8รับซื&อคืนในระหวา่งปี (24,932,848.8560) (27,735,466.3414)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 16,396,887.2006 12,827,012.1500

บาท

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2558

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (9,099,212.91)            3,959,527.53             

ปรับกระทบการเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื&อเงินลงทุน (224,317,213.10)        (142,863,366.54)        

การขายเงินลงทุน 197,735,750.29         108,011,079.25         

การ(เพิ8มขึ&น)ลดลงในลูกหนี&จากดอกเบี&ย (9,088.67)                   17,380.99                  

การลดลงในลูกหนี&จากการขายเงินลงทุน -                             6,202,432.37             

การลดลงในลูกหนี&จากการขายหน่วยลงทุน 359,200.00                3,271,902.93             

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในเจา้หนี&จากการซื&อเงินลงทุน (3,708,223.77)            2,595,396.13             

การลดลงในเจา้หนี&จากการรับซื&อคืนหน่วยลงทุน (1,637,014.82)            (8,524,376.69)            

การเพิ8มขึ&นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 73,895.51                  55,160.13                  

การเพิ8มขึ&นในหนี& สินอื8น 1,736.12                    80.37                         

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน (5,542,388.94)            (3,010,636.15)            

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 16,303,311.87           414,442.85                

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (29,839,248.42)          (29,870,976.83)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 297,210,037.09         327,439,804.76         

การรับซื&อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (259,813,159.99)        (276,129,355.27)        

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (7,289,327.72)            (19,333,288.38)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 30,107,549.38           31,977,161.11           

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ&นสุทธิ 268,300.96                2,106,184.28             

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 3,222,758.86             1,116,574.58             

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 3,491,059.82             3,222,758.86             

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกัสปันผล

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ

สําหรับปีสิ#นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

2558 2557 2556 2555 2554 2553

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.5795      12.4106      11.0400      10.7384      9.2416        8.0664        

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน *

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1003        0.0506        0.1172        0.1662        0.2172        0.1420        

รายการกาํไรสุทธิที1เกดิขึ3นจากเงินลงทุน 0.3344        0.1118        2.5857        0.9342        1.7026        1.3310        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกดิขึ3นจากเงินลงทุน (0.9837)       (0.0154)       (0.9066)       (0.0596)       1.1634        0.4471        

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทั3งสิ3น (0.5490)       0.1470        1.7963        1.0408        3.0832        1.9201        

บวก(หกั)  ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล * 0.0069        0.1119        0.0743        0.1008        (0.0864)       (0.1449)       

หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน (0.4800) (2.0900) (0.5000) (0.8400) (1.5000) (0.6000)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 9.5574        10.5795      12.4106      11.0400      10.7384      9.2416        

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหว่างปี (%) (5.94)           3.91            15.14          8.40            29.59          21.68          

อตัราส่วนการเงินที1สําคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 156,711.93  135,703.59  99,766.90    125,917.02  99,014.28    53,326.53    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหว่างปี (%) 2.41            2.43            2.41            2.35            2.30            2.14            

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหว่างปี (%) 3.49            3.77            3.40            3.69            4.38            3.74            

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ3 าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหว่างปี (%) ** 132.01        118.09        260.97        160.39        179.49        267.39        

ขอ้มูลเพิ1มเติม
* ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุลที1เกดิขึ3นในระหว่างปี เนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย
ของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัEวสัญญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือขายเงินลงทุน
อย่างแทจ้ริงซึ1 งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื3อคืน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2558 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล 

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2546 โดยมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ� งไม่กาํหนดระยะเวลาสิ;นสุดของกองทุน บริษัท
หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (“บริษทัจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทรับซื;อคืนหน่วยลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์ที�จะลงทุนในตราสารแห่งทุน   
โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยเนน้การลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทุนของบริษทัที�จดัอยูใ่นภาคธุรกิจประเภท สถาบนัการเงิน และหรือธนาคารพาณิชย ์ส่วนที�เหลืออาจ
นาํไปลงทุนในตราสารแห่งนี;  และหรือตราสารทางการเงินอื�น ๆ  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในหนงัสือชี;ชวน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี; งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ;นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 
106 เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี;  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ�งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2557 
ดงัต่อไปนี;  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี� ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย              
และการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื;อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ;นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี; สินที�เกิดขึ;นจากการรื;อถอน 

การบูรณะและหนี; สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื;อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี;  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2558 
ดงัต่อไปนี;  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื�อออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ที�เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี; สิน หนี; สินที�อาจเกิดขึ;น และ
สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ;น   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและ        

การดาํเนินงานที�ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11   การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื;อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ;นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี; สินที�เกิดขึ;นจากการรื;อถอน 
การบูรณะ และหนี; สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื;อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14  
 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั;นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี;  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงินที� มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที�  
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี;  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช ้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั  

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที�กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื;อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั;งสิ;นที�กองทุนจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั;น 

- หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารทุนที�มีตลาดซื;อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื;อขายครั; งล่าสุด
ของวนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื;อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที�ประมาณขึ;นโดยผูจ้ดัการ
กองทุน ซึ�งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี;  แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี;ไทย ณ วนัที�วดัมูลค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ;นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ; าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที�ประกาศจ่ายและมีสิทธิที�จะไดรั้บ 

ดอกเบี;ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง     

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีส่วนเกินและส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี;ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี;ยที�แทจ้ริง ซึ� งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี; แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบี;ยรับ 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั;งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี; สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น ซึ�งผลที�เกิดขึ;นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณไว ้ 
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4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2558  2557 

กาํไรสุทธิที�เกิดขึ;นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 ส.ค. 46)       11,790,937.50   26,750,255.50 

กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ;นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 ส.ค. 46)         6,124,392.04   6,538,834.89 

กาํไรสะสมตน้ปี       17,915,329.54   33,289,090.39 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี;  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0675 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.15625 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย  

 บาท  อตัราดอกเบี;ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 3,491,059.82   3,222,758.86  0.375  0.375 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื�น ซึ� งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกบับริษทัจัดการและกองทุน รายการที�สําคญัดังกล่าวสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มี
ดงัต่อไปนี;  

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ      3,280,026.57   2,169,351.84  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี;ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        256,252.13   169,480.56  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี;ชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ขายเงินลงทุน -  8,732,222.97  ราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล -  81,520.00  ตามที�ประกาศจ่าย 
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 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

ค่านายหนา้           10,541.20   5,985.57  ราคาตลาด 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี;  

 บาท 

 2558  2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย         298,502.32   232,042.06 

ค่านายทะเบียนคา้งจ่าย           23,320.48   18,128.27 

8. ข้อมูลเกี�ยวกบัการซื!อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้;อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัSวสัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวน
เงิน 202.28 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 119.69 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 132.01 (ปี 2557: ร้อยละ 118.09) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

วนัปิดสมุดทะเบียน  สาํหรับรอบระยะเวลา  อตัราหน่วยละ (บาท)  รวม (บาท)  

18 กรกฎาคม 2557  1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557  0.48  7,289,327.72  

18 กรกฎาคม 2556  1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556  2.09  19,333,288.38  

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที�ในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั;น อีกทั;ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที�แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที�ซื;อขายกนัในตลาด 
ดังนั;นกองทุนเชื�อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี;ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี;ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี;อาจจะเพิ�มขึ;นหรือลดลง เมื�ออตัราดอกเบี;ยในทอ้งตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี;ยในทอ้งตลาดเพิ�มสูงขึ;น ราคาตราสารหนี; จะลดลง และหากอตัราดอกเบี;ยใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี;จะมีราคาเพิ�มสูงขึ;น ยิ�งตราสารหนี; มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี;นั;นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี;ยมากขึ;นเท่านั;น 
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ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

กองทุนมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากกองทุนมีลูกหนี;  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั;น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี;  

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี; สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดงันั;นจึงไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงดา้นตลาดเนื�องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี;  ซึ�งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ;นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ� งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกตราสาร ทั;งนี; ขึ;นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ;นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเสี�ยง 

กองทุนบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ;นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที�จะลงทุน 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี;ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื�อวนัที� 17 สิงหาคม 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 159,251,007.38 101.62

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             ธนาคาร 115,421,275.00 73.65
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 13,278,872.75 8.47
             พลงังานและสาธารณูปโภค 12,095,800.00 7.72
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2,508,000.00 1.60
             สื4อและสิ4งพิมพ์ 4,388,400.00 2.80
             อาหารและเครื4องดื4ม 4,471,200.00 2.85
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 3,331,928.41 2.13
         FITCH-LONG
             Rate AAA 264,286.31 0.17
             Rate AA 3,491,244.91 2.23
อื�นๆ (2,539,079.36) (1.62)

     ลูกหนีF 94,000.00 0.06
     เจา้หนีF (2,256,182.11) (1.44)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (376,897.25) (0.24)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  156,711,928.02 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกัสปันผล / Krungsri Financial Focus Dividend Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2557 30 มิถุนายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

62,435.66บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 18.38

48,077.28บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 14.15

29,972.56บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 8.82

29,527.36บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 8.69

28,863.45บจ.หลกัทรัพย์ซิตี D คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 8.49

22,883.39บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 6.73

22,737.48บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 6.69

18,307.27บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 5.39

17,323.50บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.10

12,223.03บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 3.60

47,424.73อืWน ๆ/ Other 13.96

339,775.71รวม / Total 100.00
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

ลาํดบัที	 ชื	อบริษทั จาํนวนครั� งที	เชิญ จาํนวนครั� งที	ลงมติตามวาระการประชุม***
ประชุม (ครั� ง)*

จาํนวนครั� งที	เขา้
ร่วมประชุม (ครั� ง)** เห็นดว้ย คดัคา้น งดออกเสียง

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี	ยลโฟกสัปันผล ไดส่้งตวัแทนซึ	ง
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2557 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และ
กองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 8 - 1
2 บมจ.ควอลิตี� เฮาส์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - 1
3 บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                                                                                                                                               1 1 9 - 1
4 บมจ.ทีทีซีแอล                                                                                                                                                                                           1 1 9 - 1
5 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 11 - 1
6 บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1
7 บมจ.ธ.กรุงไทย                                                                                                                                                                                           1 1 7 - 1
8 บมจ.ธ.กสิกรไทย                                                                                                                                                                                          1 1 8 - 1
9 บมจ.ธ.เกียรตินาคิน                                                                                                                                                                                      1 1 7 - 1

10 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - -
11 บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง                                                                                                                                                                                    2 2 11 - -
12 บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์                                                                                                                                                                                    1 1 17 - 1
13 บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์                                                                                                                                                                                     1 1 5 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2557  �'��"	�� 30 �*��	��	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก���������	������������� 1. ���!"���"ก��"#$ ก������ %&�ก"� ((���	)  

 

�(����� : +,�����	-�(��.���%-��ก���&�/��ก��(ก"����������ก�������ก"�ก����	��(0��������!"�%"�ก��1���� ������� web site ���  
���!"���"ก��"#$%"�ก��ก����	 ก������ %&�ก"� (http://www.krungsriasset.com) D��-&�	"ก��	�E�ก��(ก�� ก.�.�. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ก���"���,�-.�/	01��2�	�	����3�กก����ก����	�,45ก���6����	�-�-����*��*17 !/���*ก����������	
 (soft commission) 

���!"����F��+����1�	$ +����1�	$���0���"� ����+�F	ก���"�+����1�	$ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

���!"���"ก��"#$ ��%�0� (������0�) %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ ���� P�(�1ก� %&�ก"�  
���!"���"ก��"#$ ������ -��- (������0�) %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ �%.#�.(��$Dก	 (������0�) %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ �($D��ก$ ก�(��Q� (������0�) %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ ���P� #�"- %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ 1	(,�� #"R	-�	 %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ 0�#�E��$ %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ ก������ %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ ก-�ก�0� %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ �"	���� ก��S� %&�ก"� ((���	) 
���!"���"ก��"#$ P�������$� (������0�) %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ P� D�� ��- �� (������0�) %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ P� 0� ��Q( �� (������0�) %&�ก"� 
���!"���"ก��"#$ ������- �������$- (������0�) %&�ก"� 
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(3) ���/������3"5ก��ก����	 @ �"	�� 30 �*��	��	 2558 
1. 	��-�U�#�   ��	����%� 
2. 	���#�/   �������	"	�$ 
3. 	�X���   1����#$#"R	� 
4. 	�-�/�� �"��, 
5. 	��-��-���E�  -��������$ 
 

(4) �"1��B��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����-�-���������	�� ����ก"� 34.42% 
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