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  กองทุนเป�ดกรุงศรีหุ�นไดนามิค 
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รายงานประจําครึ่งปZแรก 2557 
รอบระยะเวลาต้ังแต[วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 

 กองทุนรวม KFDYNAMIC 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2557 
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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 
(KFDYNAMIC) ตั 5งแตว่นัที7 1 ตลุาคม 2556 ถึงวนัที7 31 มีนาคม 2557 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที7 31 มีนาคม 2557 เทา่กบั 587.25 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 26.7131 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน เพิ7มขึ 5นร้อยละ 8.50 มากกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ที7ลดลงร้อยละ 0.50 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผา่นมา 

ในช่วง 6 เดือนที7ผ่านมา (1 ตลุาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัลดลงและทดสอบระดบั
ตํ7าสดุที7 1,208.60 จุด ในเดือนมกราคม 2557 จากความกงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ7มลดขนาดการซื 5อพนัธบตัรลง 
(QE) ซึ7งในที7สดุ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติให้ลดขนาดมาตรการ QE ลงครั 5งละ 1.0 หมื7นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจํานวน 3 ครั 5ง 
ในการประชุมเดือนธันวาคม มกราคม และมีนาคม จากเดือนละ 8.5 หมื7นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูเ่ดือนละ 5.5 หมื7นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ด้านปัจจยัภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามการอปุโภคบริโภคภายในประเทศที7ลดลง หลงัผลจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ 5นสุดลง รวมถึงการส่งออกที7ยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักที7ยังคง
เปราะบาง นอกจากนั 5น สถานการณ์การเมืองภายในประเทศมีความตงึเครียดมากขึ 5น โดยคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉกุเฉินใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นเวลา 60 วนั โดยมีผลตั 5งแตว่นัที7 22 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

อยา่งไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัสงูขึ 5นในเดือนกมุภาพนัธ์ ถึง มีนาคม 2557 หลงัสถานการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมืองภายในประเทศได้คลี7คลายไปในทิศทางที7ดีขึ 5น โดยผู้ ชุมนุมประท้วงยุบเวทีหลายแห่งและไปรวมกันที7เดียว และ
คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลกิ พ.ร.ก. ฉกุเฉิน 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั 5น จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศ และการปรับลดขนาดการซื 5อพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมอง
เชิงบวกตอ่การลงทนุในตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที7มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ตอ่เนื7อง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที7นา่สนใจตอ่นกัลงทนุเมื7อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื7นๆ ในภมูิภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที7จะลงทุนรายตวั จากการข้อมลูที7ได้รับจากการพบปะกับ
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 5งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ7าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื7อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักลา่วจะเป็นสิ7งที7สง่เสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที7ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที7ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 5งนี 5 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที7เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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Unaudited
(บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 537,721,854.24 บาท) 591,318,766.81
เงินฝากธนาคาร 664,574.50
ลูกหนี0

จากดอกเบี0ย 70,036.01
จากการขายหน่วยลงทุน 228,825.65
จากการขายเงินลงทุน 3,559,391.57
จากเงินปันผล 2,969,333.60

รวมสินทรัพย์ 598,810,928.14

หนี0 สิน
เจา้หนี0

จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 10,345,566.99
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 10,932.57
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,177,604.55
หนี0 สินอื<น 30,072.46

หนี0 สินรวม 11,564,176.57

สินทรัพยสุ์ทธิ 587,246,751.57

สินทรัพยสุ์ทธิ
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที<ตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนที<ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 219,834,312.15
กาํไรสะสม 104,513,591.96
บญัชีปรับสมดุล 262,898,847.46
สินทรัพยสุ์ทธิ 587,246,751.57

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 26.7131                 
จาํนวนหน่วยลงทุนที<จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 21,983,431.2147   

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2557
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2557
Unaudited

(บาท)
รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดด้อกเบี�ย 104,260.60
รายไดเ้งินปันผล 4,295,675.60

รายไดท้ั�งสิ�น 4,399,936.20
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,881,980.65           
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 176,459.49              
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 459,529.83              

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 6,517,969.97           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (2,118,033.77)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นทั�งสิ�น 14,491,554.77
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 34,780,415.21
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 49,271,969.98

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 47,153,936.21

6



Unaudited

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               4.21

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.7500 เมื9อทวงถาม 8,344,112.63 8,344,112.63 1.41

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.9000 เมื9อทวงถาม 16,583,705.53 16,583,705.53 2.80

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั                                                                       

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                                                          4.39

บมจ.จีเอฟพีที GFPT 1,788,600.00 25,934,700.00 4.39

หมวดอาหารและเครื9องดื9ม                                                                                                                                                                                     3.32
บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 701,900.00 19,653,200.00 3.32

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  13.59

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 249,100.00 44,464,350.00 7.52
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 997,800.00 35,920,800.00 6.07

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   19.45

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 3,892,500.00 20,241,000.00 3.42
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 391,400.00 7,945,420.00 1.34
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 6,687,100.00 20,195,042.00 3.42
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั9น TTCL 1,788,829.00 66,633,880.25 11.27

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   11.25

บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 321,900.00 24,464,400.00 4.14
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 267,909.00 42,061,713.00 7.11

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                12.06

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,639,400.00 71,313,900.00 12.06
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               2.95

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,456,150.00 17,438,665.00 2.95

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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Unaudited

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมวดสื9อและสิ9งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       4.62
บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,398,656.00 27,344,678.40 4.62

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      8.04
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง PSL 1,683,700.00 47,564,525.00 8.04

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื9อสาร                                                                                                                                                                          16.10

บมจ.โทเทิ9ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั9น DTAC 185,700.00 21,634,050.00 3.66
บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 952,500.00 73,580,625.00 12.44

591,318,766.81 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2557

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 592,053,377.32 100.80

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 17,438,665.00 2.97
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 47,564,525.00 8.10
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร 95,214,675.00 16.22
             ธนาคาร 80,385,150.00 13.68
             ธุรกิจการเกษตร 25,934,700.00 4.41
             พลงังานและสาธารณูปโภค 66,526,113.00 11.33
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 115,015,342.25 19.59
             พาณิชย์ 71,313,900.00 12.14
             สื/อและสิ/งพิมพ์ 27,344,678.40 4.65
             อาหารและเครื/องดื/ม 19,653,200.00 3.34
     เงินฝากธนาคาร 25,662,428.67 4.37
อื0นๆ (4,806,625.75) (0.80)

     ลูกหนี: 12,757,550.82 2.17
     เจา้หนี: (16,375,639.45) (2.79)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,188,537.12) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  587,246,751.57 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 5,881.98              2.00000

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 176.46                 0.06000

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 459.53                 0.15625

คา่ที2ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื2น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 6,517.97           2.21625

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ2ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื2นใด ตามที2ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Mอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที2เกิดขึ Mนจากการซื Mอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ตั *งแต่วันที�  1  ตุลาคม  2556   ถงึวันที�  31  มีนาคม  2557

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค / Krungsri Dynamic Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 ตุลาคม 2556 31 มีนาคม 2557

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

60,811.73บจ.หลกัทรัพย์ซิตี � คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 20.17

31,509.16บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 10.45

25,837.44บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 8.57

23,964.93บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 7.95

21,949.19บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 7.28

21,344.56บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 7.08

20,622.78บมจ.หลกัทรัพย์กสกิรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 6.84

15,825.31บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.25

14,881.68บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 4.94

14,852.93บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 4.93

49,859.08อืXน ๆ/ Other 16.54

301,458.79รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(6 พฤศจกิายน 2546) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 24.3767 24.6204 28.7803 19.6099 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค +9.58% +8.50% -7.18% +36.22% +167.13% 
ตวัชี .วดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

+5.97% -0.50% -11.84% +31.39% +106.17% 

  

 
 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี . ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันที� 31 มีนาคม 2557) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค ไม่มี 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค  ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

บริษทัที�ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีRคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีR  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวพุิธ   เอืRออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นายสาธิต บวัชู 
5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
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