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����(�ก������ 2,505,621.64                

�,ก-�./

0�ก12ก��./� 21,724.24                     

0�กก��3��-�45����� 25,000.00                     
�5��������� 139,893,693.43            

-�./���

�07�-�./

0�กก�����89/2�9�-�45����� 2,135,808.65                

�4�:;704���7��04�� 292,793.43                   

-�./���29<� 8,318.58                       

-�./����5� 2,436,920.66                
������������ 137,456,772.77            

������������:

-�45�����01>��.�� 200 �7��-�45� �,��4�.<���?57-�45��> 10 ��

��.<?17���0�ก@,7A92-�45����� 159,681,262.15            

กB�?��>�� (13,841,048.31)             

��C;.D�����1�� (8,383,441.07)               
������������ 137,456,772.77            

�������������42-�45� 8.6082                           

0B��5�-�45�����.<0B�-�4��?17E�75�/�-�1 F 5����/��51 (-�45�) 15,968,126.1821          
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��1��
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                      (��)
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  ��������ก����� 25,558.87                  

  ��������$�%&�'� 1,674,544.33             

������,��-$�� 1,700,103.20             

/0�12��0��

  /0�3��4����4ก���,�ก�� 1,527,097.94             

  /0�3��4����4'6��67�'�%�89�2�: 51,539.55                  

  /0�3��4����4���8����� 119,304.47                

  /0�3��4����4-���,;2� 23,622.80                  
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��������กก������-�3$ (21,461.56)                 
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  ���ก��ก<��� (=����) -�3$�>�,��40�ก$�=?��,��-$�� (9,563,485.66)            

�@4���ก��ก<��� (=����) �>�ก$�=?��7�8�,��40�ก$�=?�� (15,346,375.66)          
ก���A$>4=?��1�-$��,A�:-�3$��กก���<���$���� (15,367,837.22)          
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��� ������� (���) / ���������� � �
��!"
�

#!�$����������/%��

ก��'�/%��

ก(��ก��)�* (�����"��'� +
ก��,-� .����
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(��ก��)�*2�#!��3
����4�ก

���)�* 1.60
                              ��/. .��'9ก� 0.950000 ��<=
�.�>�� 331,928.66 331,928.66 0.24
                              ��/. .��9
�, 1.000000 ��<=
�.�>�� 1,864,286.29 1,864,286.29 1.36
(���/+�!��,��
(���'���D
          ก���� �ก�/ก�����
                    (�.+ ���� 76.52
                              ��/. .ก����) BBL 108,100.00 16,485,250.00 12.00
                              ��/. .ก'�กH�� KBANK 86,600.00 13,033,300.00 9.49
                              ��/. .�ก,�������� KKP 466,000.00 16,892,500.00 12.30
                              ��/. .ก��H�� KTB 797,950.00 13,325,765.00 9.70
                              ��/. .H��)�N�O�* SCB 109,500.00 13,085,250.00 9.53
                              ��/.��� �O�� TCAP 494,700.00 18,056,550.00 13.15
                              ��/.��'9ก�HRS���O,��ก�T# TISCO 334,320.00 14,208,600.00 10.35
                    (�.+�������S�!(��ก��)�* 2.07
                              ��/.��<
�H�� ��'W�=� MTLS 133,600.00 2,845,680.00 2.07
          ก����
'��(�����)�*S�!ก�
'���
                    (�.+��ก����(��ก�
'��� 3.16
                              ��/.�,�,W,S
� TTCL 278,371.00 4,342,587.60 3.16
                    (�.+)�Y��
'��(�����)�* 2.27
                              ��/.�+
! S)������ ก�T# PLAT 622,300.00 3,111,500.00 2.27
          ก������)��ก
                    (�.+)������S�!'� �N�#9$� 8.05
                              ��/.����#� BANPU 63,000.00 1,008,000.00 0.73
                              ��/.���/�ก#Z9���,�� BCP 123,600.00 4,078,800.00 2.97
                              ��/.'��* #Z9���,�� ,HR�*��=� SPRC 123,000.00 1,113,150.00 0.81
                              ��/.H��

��* TOP 73,700.00 4,864,200.00 3.54
          ก������ก�
                    (�.+'<=
S�!'�=�)��)* 3.19
                              ��/. �.�*�)
��* �
\���
*�������* WORK 100,200.00 4,383,750.00 3.19
                    (�.+"�'��S�!9�/�'��ก'* 3.14
                              ��/.�
�O,� �
.��
O�=� AAV 821,000.00 4,310,250.00 3.14

137,341,347.55 100.00

ก�S'+����!�
,�+���������2O�ก�/�+ก�������#!�$�"
����������S�!#!�$�"
�
��'�(ก�

ก
�����#Z+ก��3,HRS���O,=��9Rก�'#_�%�
��#!ก
����!�
,�+���������
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กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกสัปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 139,868,693.43 101.76

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 4,310,250.00 3.14
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 2,845,680.00 2.07
             ธนาคาร 105,087,215.00 76.45
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 4,342,587.60 3.16
             พลงังานและสาธารณูปโภค 11,064,150.00 8.05
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,111,500.00 2.26
             สื4อและสิ4งพิมพ์ 4,383,750.00 3.19
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 340,134.76 0.25
         FITCH-LONG
             Rate AAA 1,877,722.68 1.37
             Rate AA 2,505,703.39 1.82
อื�นๆ (2,411,920.66) (1.76)

     ลูกหนีG 25,000.00 0.02
     เจา้หนีG (2,144,127.23) (1.56)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (292,793.43) (0.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  137,456,772.77 100.00
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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 2558 31 ธันวาคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

16,039.75บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 15.62

13,922.10บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 13.55

11,391.42บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 11.09

10,934.04บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 10.65

9,294.05บมจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 9.05

7,775.50บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc. 7.57

7,669.22บจ.หลกัทรัพย์ซิตี H คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 7.47

6,509.29บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 6.34

5,340.63บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.20

4,106.86บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 4.00

9,727.88อืSน ๆ/ Other 9.47

102,710.74รวม / Total 100.00
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 (soft commission) 
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��,-��$��ก���45 �"5���ก5 ก,"��S� (��E�����) )*�ก�� ("$��	) 
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��,-��$��ก���45 �	"'�E 4�T	�,	 )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 ��4�F,�5 )*�ก�� 
��,-��$��ก���45 ก������ )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 ก�,ก��� )*�ก�� ("$��	) 
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��,-��$��ก���45 R� �� ��S" �� (��E�����) )*�ก�� 
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��,-��$��ก���45 ���	�%�U )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 �,��ก� )*�ก�� 
��,-��$��ก���45 +	��% )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 ���$��� )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 ��	�	�R� �R��� )*�ก�� ("$��	) 
��,-��$��ก���45 V��� )*�ก�� ("$��	) 
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(3) ���,������0"2ก��ก����	 A �"	�� 31  "	���� 2558 
1. 	����V�4�   ��	E���)� 
2. 	��,4�+   ���U���	�	�5 
3. 	�X�,%   ����,454�T	� 
4. 	���+,% ����' 
5. 	��������,F�  ���������5 
 

(4) �".��6��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����*�*���������	�� ����ก"� 22.44% 
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