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กองทุนเป�ดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 

Krungsri Flexible Fund 

รายงานประจําครึ่งป/แรก 2558 
รอบระยะเวลาต้ังแต7วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 

 กองทุนรวม KFFLEX 

 

Krungsri Asset Management Co., Ltd.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
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 
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 ��������	
��ก�� 

�����  ��	
����������� 
��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������$���������%�%���� 6 ����� #��ก������'(�ก�������)�*ก+����� 
(KFFLEX) 1�2�31������4 1 6ก��76 2558 
;������4 30 6�
����� 2558 6������	
����������� >��6�����%����������2 

��ก������������ 
ก������'(�ก�������)�*ก+����� 6�6��7��������$��$��?� @ �����4 30 6�
����� 2558 ����ก�� 543.28 �	����� 7���'C�6��7��������$��$��?�
1���������������ก�� 22.4439 ��� >��6���ก�������������	����� 6 ����� �����	���% 0.82 �	��ก����ก@E�6�1�F��ก��
�����ก������������ ��4���46#;2��	���% 0.75 

H��%ก�������I�J�����4����6� 

I�J��� 6 �������4����6� 1�2�31������4 1 6ก��76 2558 
;������4 30 6�
����� 2558 ��J��1�����ก������3��'�%���K�� �7��4��K�
����I�J��� 1,459.22 ��� 
;� 1,619.77 ��� ก���'(�1�����4 1,504.55 ��� @ $�2������6�
����� 2558 ��ก 1,497.67 ��� @ $�2������
?����76 2557 ���7���'C�ก��'���1��$��#;2� 0.46% 
?��7��>�กK�	'�����7��ก��@���1��ก��#���1��#������Fก��>�กI�'N��2��$��#���1�� 3.0% ��ก7��ก��@����6��4 3.4% 
��ก��ก��2� ก�����ก�������%����'�%��� (K���*6��)) '�����7��ก��@���1��ก��#���1��#������Fก��>�กI�'N��2��$��3.5% ��ก
7��ก��@����6��4 3.8% I�#@%��4 ?��7��ก�����>�''�%ก��6�1�ก�� QE 6��7����6 1.1 �	���	����>� (1.2 �	���	���������
$��F!)   
7@%ก��6ก���>����ก������ (ก��.) 6�61� 4 1�� 3 I	����1����ก���2��>������ 0.25% $�� 1.75% I�ก��'�%J�6'�%��������
6���76 2558 >��ก��. 6���������Fก��K�����7�)PQ�1��)PQ�1��J	� I�#@%��43��ก�%1�	���กH�7ก��7���1	��IJ	�����;��%�*���
J����� ก��6ก�� 4 �����;��*����7��6��>��������7������46�1�6���4����463�����ก��)PQ�1��#������Fก�� 3�%$�	��7��6�J�4�6�4�
I	3ก�H�7��กJ�        
7@%ก��6ก���>����ก������ (ก��.) 6�61� 5 1�� 2 I	'�������1����ก���2��>������ 0.25% $��1.50% I�ก��'�%J�6'�%��������
�6���� 2558 >��ก��. �%����� ����Fก��6�3��>�	6)PQ�1��I���1����414��ก�����47��ก��@� ���4����กก��$����ก3�%ก�����>H7
H�7��กJ�����3� I�#@%��43��ก���������)R����� 7@%ก��6ก��$���IS��;��*�����>����ก������7������7���6�ก#;2� ���4�
$���$���ก��)PQ�1��#������Fก�� 
$H���T������������Fก��K��I�K1�6�$��4 1 'N 2558 #���1�� 3.0% ��กJ��������ก��'Nก��� 3�%#���1�� 0.3% ��กK1�6�$��4 4 
'N 2557 ��2���2 $H���T��K�	'�������1��ก��#���1��#������Fก��K��'N��2����ก 3.5 U 4.5% $�� 3.0 U 4.0%      
7@%ก��6ก���>����ก������ (ก��.) 6�61� 7 1�� 0 I	7���1����ก���2��>����K�	��4 1.50% I�ก��'�%J�6'�%��������6�
����� 
2558 >��ก��. I	7��6�*�����>����ก������7������I�H��%����7���1�����4�� ���4����ก����Fก��K��6�3��>�	6'���1����#;2�
�����J	�V 
?��7��3��'�%���K��'�������1��ก��#���1��#������Fก��K��I�'N��2��$�� 3.0% ��ก 3.8% >��7�����ก��$����ก�%�1�� 
1.5% ��ก'N��43�	� 3�%7�������1�������)R��%�1�� 0.5% 

3��>�	6ก������� 

������! 6�6�66�������J��1�����ก������! 6�3��>�	6������I��%�%$�2� �����K�ก*1�6 I��%�%������7�6�6�66���J����ก1��ก��
�����I�1��$����� >��K�	���'W����$���$�����ก��ก������������#�����������%�����! ��46�3��>�	6�1��>1�����1�����4�� 3�%
1�����ก������K������'C���4���$�I�1����ก������6�4��'���������ก��1�����ก��������4�V I�H�6�H�7 
3�����ก�������ก�����1��$��������7��'C�ก��7������ก��ก��������4�%��������1�� ��กก��#	�6����4K�	�����กก����'%ก��
��	��������������%�����! ก�����7��%����������%�����! ��2�I��J��7�@H�� 3�%�J��'��6�@ ��6
;�ก��1��1�6��ก������������
#�����������%�����! �����$64���$6� >��������! �J�4����3�����ก�������ก�����1��$��������ก�����%�'C�$�4���4$���$��6I	
ก�����6�>�ก�$$�	����1��3����กก�������I�1�����ก������! ��4��I��%�%ก��� 3�%�%�%��� 
 

������! I7��#�#����%7�@������	
�������������4K�	6��7��6K�	���I�I	������! �'C���	��������������#������ ��2���2 ������! �%
�����@���������>����ก���������4�6�%$6ก��$
��ก��@��	��7��6�%6���%��� 3�%7���;�
;���'�%>�J��$��$��#����	
������
������'C�$��7�S 

 
��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� 
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               Unaudited

                      (��)

��������

����������������������� (������ 561,357,321.50  ��) 544,218,453.66          

����*�ก������ 1,280,162.41              

�,ก-�./

0�ก12ก��./� 396,012.82                 

0�กก��4��-�56����� 21,000.00                   

�6��������� 545,915,628.89          

-�./���

�07�-�./

0�กก�����89/2�9�-�56����� 234,863.63                 

0�กก��89/2�������� 1,251,839.01              

�5�:;705���7��05�� 1,121,239.65              

-�./���29<� 32,321.35                   

-�./����6� 2,640,263.64              

������������ 543,275,365.25          

������������:

-�56�����01>��.�� 500 �7��-�56� �,��5�.<���?67-�56��> 10 ��

��.<?17���0�ก@,7A92-�56����� 242,058,295.45          

กB�?��>�� 112,581,640.75          

��C;.D�����1�� 188,635,429.05          

������������ 543,275,365.25          

�������������52-�56� 22.4439                       

0B��6�-�56�����.<0B�-�5��?17E�76�/�-�1 F 6����/��61 (-�56�) 24,205,829.5452        

ก2����DG1ก���H�.�I�Jก8�����

��1��

F 30 ��A����� 2558
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               Unaudited

                      (��)

��������กก������

  ��������ก����� 657,639.60                       

  ��������&�'(�)� 9,437,876.41                    

  �������-.� 320,344.40                       

������0��1&�� 10,415,860.41                  

23�45��3��

  23�6��7����7ก���0�ก�� 6,052,991.62                    

  23�6��7����7)8��89�)�'�:;�5�< 113,493.56                       

  23�6��7����7���:����� 472,889.95                       

23�45��3��0��1&�� 6,639,375.13                    

��������กก������1�6& 3,776,485.28                    

���ก��ก=��� (>����) 1�6&��ก��&�����

  ���ก��ก=��� (>����) 1�6&�.�ก&�>?��0��1&�� 4,735,779.88                    

  ���ก��ก=��� (>����) 1�6&�.�0��73�ก&�>?��0��1&�� (13,429,488.56)

�@7���ก��ก=��� (>����) �.�ก&�>?��9�:�0��73�ก&�>?�� (8,693,708.68)

ก���A&.7>?��4�1&��0A�<1�6&��กก���=���&���� (4,917,223.40)

ก�����'B�ก���C���D�EกF&��&�

��ก=���>����

1=�G�0��@��0H5�1&��1��@0��. 30 7&I����� 2558
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Unaudited

	
����������

�����

��ก���� 

(%)

��� �����!
"#��$� (��%)/ 

'(����	!$�


)� *��!�#+��
 

(��%)

�$���,��"


)� *�"#�

�"%!�

"#�-�ก��
%��.�/                                                                15.60

�
'.+.%#�5ก$ 1.250000 
78�%�"9�
 42,415,449.70 42,415,449.70 7.79

�
'.+.�)5��� 1.000000 
78�%�"9�
 42,494,227.41 42,494,227.41 7.81

	!$�'�%,����

	!$���
�?                                                                       

ก�!*
ก@��A�,�!���	ก��
��	��                                                                                                                                                                                 

	
����	��A�, �78�"�78
                                                                                                                                                                                     3.79

�
'.�C
  ��5���"�/ ก�!DE M 161,400.00 9,078,750.00 1.67

�
'.G
���/ �#����/�H�8�A�� MINT 384,720.00 11,541,600.00 2.12

ก�!*
+!�ก#'ก��"#�                                                                                                                                                                                           

	
��+�� ��                                                                                                                                                                                                  5.59

�
'.+.ก�!"%. BBL 118,300.00 21,057,400.00 3.87

�
'.+.ก�#ก�G%� KBANK 49,500.00 9,355,500.00 1.72

	
��"#�%!�A�,	��ก%��.�/                                                                                                                                                                                    0.82

�
'.��H+��� ���P#8" THANI 1,587,270.00 4,444,356.00 0.82

ก�!*
�#� $��!���	ก��
                                                                                                                                                                                        

	
��ER5�� 
�A�, 
�S�TU/                                                                                                                                                                                   0.67

�
'. .�%�%�5ก����  
# �� PTTGC 52,700.00 3,649,475.00 0.67

ก�!*
���"	��#
%��.�/A�,ก*���$�"                                                                                                                                                                              

	
����#ก�����	
�ก*���$�"                                                                                                                                                                                   1.29

�
'.%�%�P�A�� TTCL 232,721.00 7,039,810.25 1.29

	
��.�Y�����"	��#
%��.�/                                                                                                                                                                                    18.31

�
'.�
�,  ��/E��H�8� AMATA 982,300.00 14,734,500.00 2.71

�
'.�.� (G%�A���/) AP 2,278,000.00 16,401,600.00 3.01

�
'.PC�%���.�Y�� CPN 468,300.00 22,244,250.00 4.09

�
'.A��..�.�C�. ������E
$�%/ LPN 504,700.00 8,882,720.00 1.63

�
'..Zก@� �������% PS 435,000.00 10,983,750.00 2.02

�
'. ���#���\��/ QH 4,025,100.00 10,143,252.00 1.86

�
'.^!S���� SPALI 865,000.00 16,262,000.00 2.99

ก�"%!�ER�ก�!"^��_�CกP#�#�

"�E�,ก������,����"#��"%!�

T 30  
#9!���� 2558

ก��A��"����,����"#��"%!�`H$ก��'��ก�!*
��
E�,S%��""#��"%!�A�,E�,S%��"�!���	ก��


E�,S%"#��"%!�/a)$��ก������/ a)$��ก	��ก%��.�/
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Unaudited

	
����������

�����

��ก���� 

(%)

��� �����!
"#��$� (��%)/ 

'(����	!$�


)� *��!�#+��
 

(��%)

�$���,��"


)� *�"#�

�"%!�

ก�"%!�ER�ก�!"^��_�CกP#�#�

"�E�,ก������,����"#��"%!�

T 30  
#9!���� 2558

ก��A��"����,����"#��"%!�`H$ก��'��ก�!*
��
E�,S%��""#��"%!�A�,E�,S%��"�!���	ก��


E�,S%"#��"%!�/a)$��ก������/ a)$��ก	��ก%��.�/

ก�!*
%��.��ก�                                                                                                                                                                                                

	
��.��""��A�,��+��T)E5S                                                                                                                                                                                    4.25

�
'.E�% PTT 64,400.00 23,119,600.00 4.25

ก�!*
��#ก��                                                                                                                                                                                                  

	
��.�T#H�/                                                                                                                                                                                                 13.29

�
'. P�.� ����/ CPALL 868,100.00 40,149,625.00 7.38

�
'.���
5ก����\$��/ GLOBAL 701,016.00 6,168,940.80 1.13

�
'.	$�"���.�#� $�5��#���� ROBINS 581,900.00 26,040,025.00 4.78

	
��ก��A.%�/                                                                                                                                                                                                8.58

�
'.��"ก�ก H� \��ER%�� BCH 3,059,050.00 21,566,302.50 3.96

�
'.ก�!"%.�!�#��Hก�� BDMS 1,275,500.00 25,127,350.00 4.62

	
���78�A�,�#8".#
./                                                                                                                                                                                        2.68

�
'. �� '� G� 5ก���� 
���� VGI 1,850,264.00 9,251,320.00 1.70

�
'. �#�/ .��%/ �C�%��/%�
�%/ WORK 134,500.00 5,346,375.00 0.98

	
��ก��%*�"%�8��A�,���%��ก��                                                                                                                                                                               1.91

�
'.5�"A�
PC�%���.��P� CENTEL 278,800.00 10,385,300.00 1.91

	
�����*"A�,5�'#��#ก�/                                                                                                                                                                                      3.26

�
'.%*���ก�^���G%� AOT 53,500.00 16,210,500.00 2.98

�
'.��
�" %��/
#��� NYT 107,000.00 1,540,800.00 0.28

ก�!*
����	��ก%��.�/`	
*                                                                                                                                                                                      

	
��+!�ก#'����ก��"A�,�*�
                                                                                                                                                                                   0.24

�
'. P�5�A�� COL 25,600.00 1,324,800.00 0.24

ก�!*
% 5�5���                                                                                                                                                                                               

	
��% 5�5��������%^A�,ก���78����                                                                                                                                                                          19.70

�
'.A�����P/ �#�5_�/ P��/�#� ADVANC 91,600.00 21,984,000.00 4.04

�
'.5%%#8�A�C P� �

)�# H�8� DTAC 121,900.00 10,148,175.00 1.86

�
'.�#�%�H 5\��#�"�/ INTUCH 699,900.00 54,592,200.00 10.03

�
'. G%� 
 THCOM 586,700.00 20,534,500.00 3.77

544,218,453.66 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 545,894,628.89 100.49

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 10,385,300.00 1.91
             การแพทย์ 46,693,652.50 8.59
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 17,751,300.00 3.27
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 4,444,356.00 0.82
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 107,258,875.00 19.74
             ธนาคาร 30,412,900.00 5.60
             ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม 1,324,800.00 0.24
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 7,039,810.25 1.30
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 3,649,475.00 0.67
             พลงังานและสาธารณูปโภค 23,119,600.00 4.26
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 99,652,072.00 18.34
             พาณิชย์ 72,358,590.80 13.32
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 14,597,695.00 2.69
             อาหารและเครื�องดื�ม 20,620,350.00 3.80
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 42,616,666.22 7.84
         FITCH-LONG
             Rate AAA 42,688,914.65 7.86
             Rate AA 1,280,271.47 0.24
อื4นๆ (2,619,263.64) (0.49)

     ลูกหนีK 601,000.00 0.11
     เจา้หนีK (2,099,023.99) (0.39)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,121,239.65) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  543,275,365.25 100.00
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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

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิล / Krungsri Flexible Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 มกราคม 2558 30 มิถุนายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

67,467.46บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 18.68

47,751.98บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 13.22

40,135.36บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 11.11

39,548.92บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 10.95

31,067.35บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 8.60

27,483.24บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 7.61

26,363.45บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 7.30

20,592.14บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 5.70

13,798.06บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 3.82

13,497.52บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 3.74

33,434.56อืWน ๆ/ Other 9.26

361,140.04รวม / Total 100.00
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ก���	�� !ก"��#"$�%�&ก'(��(� -0.58% -0.82% -2.64% +12.73% +9.88% 

-.
/$0
.! (Benchmark)   * -0.09% +0.75% +2.84% +6.15% +6.16% 
 

������-� : * ����;�$<�"=�
��� (!./	$-��!��.ก".>�?@����"=�#A�) ก.� (����;�$<�"=�
����.-"�!�ก��$0���(	B�ก�;�$<��"=�C�����
D""�!�"=�=�
�� 1 �E F��D	���"ก"���> D	���"กG(ก"A� @�=D	���"A�>�H(/�? @�=I�-��@	!./	$>.	D�.-"
".J���F��G����-��!-"�G�"�	$0A�) 

 
 

��กG�"ก�"
.!I�ก�"!K��	(	��	F��ก���	"
�;�.�	$0 A!LM.!K�-����-"J�	ก�"
.!I�ก�"!K��	(	��	F�� 
ก���	"
�F��G�����"(N.M.!ก�"���	 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 �ก���� 2558  �&��"	�� 30 �)��	��	 2558) 

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

 

"(��"*� : ,-�����	.�(��/*��%.��ก���&�0��ก��(ก!����������ก�������ก!�ก����	��(1�������� !�%!�ก��2�*�� "������ web site ���  
��� !�"�!ก��!#$%!�ก��ก����	 ก������ %&�ก!� (http://www.krungsriasset.com) E�F.&�	!ก��	�GFก��(ก�� ก.�.*. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ก���"���*�+,�-	./��0�	�	����1�กก����ก����	�*23ก���4��5�6ก7)��)� !-���)ก����������	
 (soft commission) 

��� !����H"�,���F2�	$ ,���F2�	$���1���!� �"*�,�H	ก���!�,���F2�	$ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

��� !�"�!ก��!#$ ��%�1� (��F���1�) %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ���� ��(�2ก� %&�ก!�  
��� !�"�!ก��!#$ �����* .��. (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ �%.#�.(��$Eก	 (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ �($E��ก$ ก�(���� (��F���1�) %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ����� #�!. %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ 2	(-�F #!R	.�	 %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ 1�#�G��$ %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ ก������ %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ก.�ก�1� %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ �!	���� ก��S� %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ��*�T���$� (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ �� E�� ��. �� (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ �� 1� ���( �� (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ ������. �������$. (��F���1�) %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ ���	�*�T %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ��.2ก� %&�ก!� 
��� !�"�!ก��!#$ 0	��* %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ �!�"��� %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ ��	!	��� 1��!. %&�ก!� (("��	) 
��� !�"�!ก��!#$ U!�� %&�ก!� (("��	) 

�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 
�V��.��E�F��������F"$*V��W 

�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 
�#�����F2�	$���ก����	 

 

 

(3) ���-������1"3ก��ก����	 @ �"	�� 30 �)��	��	 2558 
1. 	��.�U�#�   ��	F���%� 
2. 	���#�0   ���T���	!	�$ 
3. 	�X��*   2����#$#!R	� 
4. 	�.�0�* �!��- 
5. 	��.��.���G�  .��������$ 
 

(4) �"/��B��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����+�+���������	�� ����ก"� 18.31% 
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