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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนน
เชี,ยลโฟกสัปันผล (KFFIN-D) ตั 5งแต่วนัที, 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที, 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี,ยลโฟกัสปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 2,273.30 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.1884 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ,มขึ 5นร้อยละ 5.91 น้อยกว่าดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที,เพิ,มขึ 5นร้อยละ 7.65 

ภาวะการลงทนุในช่วงที,ผ่านมา 

ในรอบครึ,งปีบัญชีที,ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,678.17 จุด 
ก่อนปิดที, 1,668.66 จุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
เพิ,มขึ 5นร้อยละ 7.65 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ,มขึ 5นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที,สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี 5ยระยะยาวที,มีระดับตํ,ากว่าอัตราดอกเบี 5ยระยะสั 5น (inverted yield curve) ในขณะที, Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื,อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี 5 ราคานํ 5ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื,องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที,อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ,มขึ 5นของจํานวนผู้ติดเชื 5อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื5นตัวได้
ในช่วงครึ,งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที,คาด 

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ,มขึ 5น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที,ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ,มขึ 5นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที,ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที,เมือง Jackson Hole 

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ 5นในช่วงครึ,งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ,งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ,มขึ 5นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ,มอัตราดอกเบี 5ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั,วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ 5นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ,งเริ,มต้นขึ 5นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี 5อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที,
ระดบัสงูที,สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที, 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ,งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ,งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที,นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ,งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื,นตามมา 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ,มขึ 5น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื,องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ 5นอัตรา
ดอกเบี 5ย ซึ,งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ,มขึ 5น การเลือกตั 5งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ 5นลงตามที,นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที,พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที,กรุงเทพฯจบสิ 5นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื 5อขายที,
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ,งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที,ผู้ ส่งคําสั,งซื 5อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื,อมั,น 
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ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตวัเพิ,มขึ 5นอย่างต่อเนื,องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดชันีปรับตวัลดลงในช่วงต้นเดือน
สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื,นในภูมิภาค จากความกงัวลเกี,ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี,ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้ง
อตัราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี,ปุ่ นอย่างที,มิได้คาดไว้เป็นปัจจยักดดนัเพิ,มเติมต่อบรรยากาศการลงทนุ ในช่วงปลายเดือนทางการ
จีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจยัสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ,งเป็น
ประเทศที,รับประโยชน์หลักในการฟื5นตัวของการท่องเที,ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวม
คํานวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ,มขึ 5นร้อยละ 24 
ในรอบเดือนและร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ตลาดหุ้นโลกยงัคงมีความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที,จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที,ตลาดหุ้นไทยยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากการฟื5นตวัทางเศรษฐกิจ และการกลบัมาของนกัท่องเที,ยว
ต่างชาติ อีกทั 5งสถานการณ์เงินเฟ้อที,เริ,มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยงัเป็นปัจจยับวกเพิ,มเติมกบัตลาดหุ้นไทย 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที,จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที,ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั 5งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ,าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื,อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ,งที,ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที,ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 5งนี 5 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,327,005,869.62  บาท) 2,290,063,586.75     
เงินฝากธนาคาร 5,432,840.64            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 84,421.04                 
จากการขายหน่วยลงทุน 1,490,500.00            

รวมสินทรัพย์ 2,297,071,348.43     
หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 19,066,998.27          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,566,651.03            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,663.16                 
หน้ีสินอ่ืน 125,416.80               
รวมหน้ีสิน 23,771,729.26          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,273,299,619.17     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,673,465,910.78     
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (1,128,211,396.96)
บญัชีปรับสมดุล  (271,954,894.65)
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,273,299,619.17     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.1884                      
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 367,346,591.0778    

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธนัวาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 91,275.32                 
  รายไดเ้งินปันผล 23,564,587.50          

รวมรายได้ 23,655,862.82          
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 24,257,446.50          
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 285,025.04               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,895,112.99            
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 35,159.75                 
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 518,655.84               

รวมค่าใชจ่้าย 26,991,400.12          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (3,335,537.30)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (39,193,930.16)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 174,742,484.77        

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 135,548,554.61        
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 132,213,017.31        

หกั ภาษีเงินได้ (13,691.30)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 132,199,326.01        

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 3.37
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.350000 เม่ือทวง 707,008.95 707,008.95 0.03
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.500000 เม่ือทวง 76,524,810.03 76,524,810.03 3.34
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั
          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
                    หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.64
                              บมจ .เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล AAI 1,821,200.00 12,566,280.00 0.55
                              บมจ .เบทาโกร BTG 168,000.00 5,712,000.00 0.25
                              บมจ .ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ ITC 653,100.00 19,593,000.00 0.86
                              บมจ .ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 695,700.00 22,436,325.00 0.98
          กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค
                    หมวดแฟชัน่ 0.17
                              บมจ .ออโรร่า ดีไซน์ AURA 226,600.00 3,965,500.00 0.17
          กลุ่มธุรกิจการเงิน
                    หมวดธนาคาร 57.51
                              บมจ .ธ.กรุงเทพ BBL 1,231,200.00 182,217,600.00 7.96
                              บมจ .ธ.กสิกรไทย KBANK 1,062,300.00 156,689,250.00 6.84
                              บมจ .ธ.เกียรตินาคินภทัร KKP 2,259,200.00 166,616,000.00 7.28
                              บมจ .ธ.กรุงไทย KTB 10,517,550.00 186,160,635.00 8.13
                              บมจ .เอสซีบี เอกซ์ SCB 1,568,800.00 167,861,600.00 7.33
                              บมจ .ทุนธนชาต TCAP 3,855,400.00 163,854,500.00 7.16
                              บมจ .ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 1,254,220.00 124,481,335.00 5.44
                              บมจ .ธ.ทหารไทยธนชาต TTB 119,772,700.00 168,879,507.00 7.37
                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 17.28
                              บมจ .อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 415,600.00 75,639,200.00 3.30
                              บมจ .เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง ASK 1,738,800.00 61,727,400.00 2.70
                              บมจ .บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ BAM 2,935,400.00 46,379,320.00 2.03
                              บมจ .เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT 617,800.00 42,628,200.00 1.86
                              บมจ .เมืองไทย แคปปิตอล MTC 1,053,000.00 40,014,000.00 1.75

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2565

                              บมจ .ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 1,045,839.00 50,984,651.25 2.23
                              บมจ .ราชธานีลิสซ่ิง THANI 15,957,687.00 66,383,977.92 2.90
                              บมจ .เงินติดลอ้ TIDLOR 394,200.00 11,628,900.00 0.51
          กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
                    หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3.48
                              บมจ .เซ็นทรัลพฒันา CPN 494,500.00 35,109,500.00 1.53
                              บมจ .เอม็ บี เค MBK 1,298,700.00 22,986,990.00 1.00
                              บมจ .เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป PLAT 5,946,200.00 21,763,092.00 0.95
          กลุ่มทรัพยากร
                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 4.08
                              บมจ .บา้นปู BANPU 3,513,700.00 48,137,690.00 2.10
                              บมจ .พีทีจี เอน็เนอยี PTG 3,128,100.00 45,357,450.00 1.98
          กลุ่มบริการ
                    หมวดพาณิชย์ 4.57
                              บมจ . ซีพี ออลล์ CPALL 562,400.00 38,383,800.00 1.68
                              บมจ .สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 2,953,049.00 66,148,297.60 2.89
                    หมวดการแพทย์ 2.87
                              บมจ .กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,315,200.00 38,140,800.00 1.67
                              บมจ .โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG 7,485,400.00 27,546,272.00 1.20
                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 1.51
                              บมจ .ท่าอากาศยานไทย AOT 245,400.00 18,405,000.00 0.80
                              บมจ .พรีเชียส ชิปป้ิง PSL 1,007,200.00 16,215,920.00 0.71
          กลุ่มเทคโนโลยี
                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2.54
                              บมจ .โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ DTAC 1,245,300.00 58,217,775.00 2.54

2,290,063,586.75 100.00
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,295,580,848.43 100.96

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 65,687,072.00 2.89

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 34,620,920.00 1.52

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 395,385,649.17 17.39

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 58,217,775.00 2.56

             ธนาคาร 1,316,760,427.00 57.92

             พลงังานและสาธารณูปโภค 93,495,140.00 4.11

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 79,859,582.00 3.51

             พาณิชย์ 104,532,097.60 4.60

             แฟชนั 3,965,500.00 0.17

             อาหารและเครืองดืม 60,307,605.00 2.65

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 707,056.41 0.03

         FITCH-LONG

             Rate BBB 5,433,025.29 0.24

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 76,608,998.96 3.37

อนืๆ  (22,281,229.26)  (0.96)

     ลูกหนี 5,490,500.00 0.24

     เจา้หนี  (23,205,078.23)  (1.00)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (4,566,651.03)  (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,273,299,619.17 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกสัปันผล

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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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)   24,257.45         2.1400

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 285.03              0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,895.11           0.1672

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.16                0.0031

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 26,472.75       2.3354

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี�ยลโฟกัสปันผล

ตั *งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 177,764.19 14.00
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 146,828.65 11.56
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 106,526.95 8.39
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 101,306.64 7.98
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 99,745.03 7.86
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 95,246.96 7.50
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 77,537.57 6.11
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 76,769.17 6.05
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 70,073.16 5.52
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 58,314.52 4.59
อ่ืนๆ / Other 259,496.16 20.44
รวม / Total 1,269,609.00 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล / Krungsri Financial Focus Dividend Fund

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 

(28 สิงหาคม 2546) 

KFFIN-D 1.73% 5.90% 5.91% 1.73% 1.46% -2.35% 3.73% 8.29% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.53% 5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.04% 5.05% 10.04% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.59% 9.61% 11.18% 12.59% 23.08% 19.65% 18.34% 21.84% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 11.02% 9.35% 9.60% 11.02% 19.69% 16.69% 15.59% 18.61% 

 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

    **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกสัปันผล บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเช่ียลโฟกัสปันผล ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 20.03% 
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