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-�./���2<?� 74,942.05                    
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������������:
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                      (��)

��������กก������
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��ก=���>����

0=�D�/��@��/F4�0%��0��@/��- 31 5/�@�16 2558
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               Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี*ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้ มูลค่ายติุธรรม (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 9.90

                              บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.950000 เมื;อทวงถาม 17,486,675.85 17,486,675.85 1.42

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 1.000000 เมื;อทวงถาม 104,424,955.31 104,424,955.31 8.48

หุน้จดทะเบียน

หุน้สามญั

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 9.13

                              บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 428,700.00 65,376,750.00 5.31

                              บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 312,300.00 47,001,150.00 3.82

          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 5.40

                              บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 144,700.00 66,562,000.00 5.40

                    หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 2.44

                              บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 1,929,895.00 30,106,362.00 2.44

                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 15.35

                              บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั;น AMATA 2,875,600.00 35,369,880.00 2.87

                              บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 599,200.00 28,162,400.00 2.29

                              บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 4,613,600.00 43,598,520.00 3.54

                              บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 1,993,300.00 31,892,800.00 2.59

                              บมจ.ควอลิตี* เฮาส์ QH 21,718,983.00 49,953,660.90 4.06

          กลุ่มทรัพยากร

                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 11.99

                              บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,402,100.00 46,269,300.00 3.76

                              บมจ.ปตท PTT 169,000.00 41,236,000.00 3.35

                              บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ;ง SPRC 1,019,300.00 9,224,665.00 0.75

                              บมจ.ไทยออยล์ TOP 771,600.00 50,925,600.00 4.13

          กลุ่มบริการ

                    หมวดพาณิชย์ 8.53

                              บมจ.บิวตี*  คอมมูนิตี* BEAUTY 9,438,500.00 54,271,375.00 4.41

                              บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ROBINS 1,165,300.00 50,690,550.00 4.12

                    หมวดการแพทย์ 9.23

                              บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 4,009,900.00 36,289,595.00 2.95

                              บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 3,467,700.00 77,329,710.00 6.28

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวอิควิตี*
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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               Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี*ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้ มูลค่ายติุธรรม (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวอิควิตี*
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

                    หมวดสื;อและสิ;งพิมพ์ 4.53

                              บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 5,561,378.00 20,577,098.60 1.67

                              บมจ. เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 804,700.00 35,205,625.00 2.86

                    หมวดการท่องเที;ยวและสันทนาการ 4.89

                              บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 1,370,000.00 60,280,000.00 4.89

                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 11.98

                              บมจ.เอเชีย เอวิเอชั;น AAV 9,319,900.00 48,929,475.00 3.97

                              บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 222,300.00 76,915,800.00 6.24

                              บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 1,376,500.00 21,748,700.00 1.77

          กลุ่มเทคโนโลยี

                    หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื;อสาร 6.64

                              บมจ.อินทชั โฮลดิ*งส์ INTUCH 943,200.00 49,046,400.00 3.98

                              บมจ. ไทยคม THCOM 1,131,500.00 32,813,500.00 2.66

1,231,688,547.66 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,238,246,587.11 102.58

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 60,280,000.00 4.99
             การแพทย์ 113,619,305.00 9.41
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 147,593,975.00 12.23
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 81,859,900.00 6.78
             ธนาคาร 112,377,900.00 9.31
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 30,106,362.00 2.49
             พลงังานและสาธารณูปโภค 147,655,565.00 12.23
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 188,977,260.90 15.66
             พาณิชย์ 104,961,925.00 8.70
             วสัดุก่อสร้าง 66,562,000.00 5.52
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 55,782,723.60 4.62
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 17,539,900.22 1.45
         FITCH-LONG
             Rate AAA 104,628,672.84 8.67
             Rate AA 6,301,097.55 0.52
อื3นๆ (31,358,391.33) (2.58)

     ลูกหนีJ 22,848,656.00 1.89
     เจา้หนีJ (51,969,336.84) (4.31)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,237,710.49) (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,206,888,195.78 100.00
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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

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอคิวติี� / Krungsri Equity LTF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2558 31 ธันวาคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

152,493.87บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 12.73

122,461.52บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 10.22

120,930.30บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 10.09

107,147.86บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc. 8.94

96,013.16บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 8.01

88,428.00บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 7.38

88,157.29บมจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 7.36

77,874.38บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 6.50

73,610.97บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.14

62,291.77บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 5.20

208,586.89อืVน ๆ/ Other 17.41

1,197,996.01รวม / Total 100.00
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��ก������	
	��	�
�	��� 
� ��	��� 30 ��	���� 2558 

 !	"��� 
3 ��#	 

 !	"��� 
6 ��#	 

 !	"��� 
1 &' 

 !	"��� 
3 &' 

	�()�ก��	��
��*���ก�� 
(12 ก�ก,��� 2549) 

�������	�
����	 (��) 23.0102 25.2463 25.1184 22.5369 10.0000 

ก���	�� !ก"��#"$��%	"&�&��
�'�
'($) +1.37% -7.61% -7.14% +1.15% +9.35% 

(.
/$)
.! (Benchmark): 
!./	$(��!��.ก".:�; (SET Index) 

-4.52% -14.39% -14.00% -2.55% +6.90% 

!./	$B�(��C	"
�(��!��.ก".:�; 
(SET TRI) 

-4.32% -13.26% -11.23% +0.63% +11.21% 
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�H�.�	$) I!%J.!F�(����("K�	ก�"
.!B�ก�"!F��	'	��	
G��ก���	"
�G��E�����"'L.J.!ก�"���	 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2558  �'��"	�� 31  "	���� 2558)  

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก���������	������������� ���� ��� ก�� !" ก������ #$�ก � (&���	) 

 

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

 

(2) ก���"���)�*+�,	-.��/�	�	����0�กก����ก����	�)12ก���3����	�*�*����4��4.5 !,���4ก����������	
 (soft commission) 

���� ����E��)����/�	" )����/�	"���.��� � ����)�E	ก��� �)����/�	" 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

���� ��� ก�� !" ��#�.� (������.�) #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" ���� P�&�/ก� #$�ก �  
���� ��� ก�� !" ������ +��+ (������.�) #$�ก � 
���� ��� ก�� !" �&"C��ก" ก�&��Q� (������.�) #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" ���P� !� + #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" /	&*�� ! R	+�	 #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" .�!�D��" #$�ก � 
���� ��� ก�� !" ก������ #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" ก+�ก�.� #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" P�������"� (������.�) #$�ก � 
���� ��� ก�� !" P� C�� ��+ �� (������.�) #$�ก � 
���� ��� ก�� !" P� .� ��Q& �� (������.�) #$�ก � 
���� ��� ก�� !" ������+ �������"+ (������.�) #$�ก � 
���� ��� ก�� !" ���	���� #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" ��+/ก� #$�ก � 
���� ��� ก�� !" -	��� #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" � ����� #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" S�	 	�P� .P� + #$�ก � (&���	) 
���� ��� ก�� !" T �� #$�ก � (&���	) 

�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 
�U��+��C������������"�U��V 

�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 
�!������/�	"���ก����	 

 

(3) ���,������0"2ก��ก����	 > �"	�� 31  "	���� 2558 
1. 	��+�T�!�   ��	����#� 
2. 	���!�-   �������	 	�" 
3. 	�W���   /����!"! R	� 
4. 	�+�-�� � ��* 
5. 	��+��+���D�  +��������" 
 

(4) �".��@��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����*�*���������	�� ����ก"� 29.65% 
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