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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี      
หุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 มายงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 เท่ากบั 376.77 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 21.6172 บาท  โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.01 
มากกวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีลดลงร้อยละ 3.46 

ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 

ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา (1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัสงูขึน้ และทดสอบระดบั
สงูสดุท่ี 1,649.77 จดุ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 โดยสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะหน้าผาการคลงั
บางสว่น โดยสภาคองเกรสตดัสนิใจขึน้ภาษีสําหรับบคุคลธรรมดา และครัวเรือนท่ีมีรายได้สงู แตค่งไว้สําหรับผู้ มีรายได้ปานกลางและ
มีรายได้น้อย ในขณะท่ีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพ่ิมเพดานหนีอ้อกไปจนถึงเดือนกนัยายน 
2556 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูค่า 10.3 ล้านล้านเยน (1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึง่รัฐบาลคาดว่าจะช่วย
เพ่ิมจีดีพีได้ราวร้อยละ 2 และก่อให้เกิดการจ้างงาน 600,000 ตําแหน่ง      

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นตัง้เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีร้อยละ 2  และจะทําการซือ้สินทรัพย์เดือนละ 13 ล้านล้านเยน (1.45 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) โดยเร่ิมตัง้แต ่มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัต่ําสดุท่ี 1,338.81 จุด ก่อนปิดตลาดท่ี 1,423.14 จุด         
ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2556 จากความกงัวลวา่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลดขนาดการซือ้พนัธบตัรลง และเศรษฐกิจไทยท่ี
มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามการอุปโภคบริโภคภายในประเทศท่ีลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิน้สุดลง 
รวมถงึการสง่ออกท่ียงัคงมีแนวโน้มออ่นแอจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัท่ียงัคงเปราะบาง 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสัน้ จากความกงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลด
ขนาดการซือ้พนัธบตัรลง และเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้มเติบโตในอตัราท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมอง 
เชิงบวกต่อการลงทนุตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นท่ีน่าสนใจตอ่นกัลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในภมิูภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุรายตวั จากข้อมลูท่ีได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักลา่วจะเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้กองทนุ
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 347,268,141.66  บาท) 376,941,974.74       
เงินฝากธนาคาร 702,208.06              
ลกูหน้ี

จากดอกเบ้ีย 21,053.65                
จากการขายเงินลงทุน 1,309,080.87           
จากการขายหน่วยลงทุน 50,000.00                

รวมสินทรัพย์ 379,024,317.32       

หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 720,114.72              
จากการซ้ือเงินลงทุน 643,633.52              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 865,851.14              
หน้ีสินอ่ืน 21,256.74                
หน้ีสินรวม 2,250,856.12           
สินทรัพยสุ์ทธิ 376,773,461.20       

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 174,292,988.13       
กาํไรสะสม 246,042,960.76       
บญัชีปรับสมดุล (43,562,487.69)
สินทรัพยสุ์ทธิ 376,773,461.20       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 21.6172                   
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 17,429,298.8132     

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล
งบดุล

ณ 31 กรกฎาคม 2556
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 111,263.39              
  รายไดเ้งินปันผล 8,343,363.10           

รายไดท้ั้งส้ิน 8,454,626.49           
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,336,158.10           
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 140,925.20              
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 338,762.40              
  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 25,794.91                

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 4,841,640.61           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 3,612,985.88           
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 66,630,861.49         
  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน (83,946,793.04)

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน (17,315,931.55)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (13,702,945.67)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556
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Unaudited

หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               2.05

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เม่ือทวงถาม 958,024.46 958,024.46 0.25

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.000000 เม่ือทวงถาม 6,772,840.28 6,772,840.28 1.80

หุน้จดทะเบียน

หุน้สามญั                                                                       

กลุ่มธุรกิจการเงิน

หมวดธนาคาร 7.13

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 54,600.00 9,964,500.00 2.64

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 505,500.00 16,934,250.00 4.49

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                             6.74
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 384,700.00 25,390,200.00 6.74

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                              4.76

บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง SCCC 41,900.00 17,933,200.00 4.76
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                             6.09

บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 2,271,100.00 22,938,110.00 6.09
กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                       16.68
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,295,200.00 44,684,400.00 11.85
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 265,600.00 18,193,600.00 4.83

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                     17.75

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,375,800.00 48,153,000.00 12.77
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 829,400.00 16,753,880.00 4.44
บมจ.แมค็กรุ๊ป MC 156,500.00 2,050,150.00 0.54

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                 9.39
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 241,700.00 35,409,050.00 9.39

หมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                                                                         5.60
บมจ.บีอีซี เวลิด์ BEC 128,300.00 7,890,450.00 2.09
บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 113,530.00 13,226,245.00 3.51

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  กรกฏาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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Unaudited

หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  กรกฏาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                 2.93
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 62,000.00 11,036,000.00 2.93

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                       20.86

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ INTUCH 642,200.00 55,871,400.00 14.82
บมจ. ไทยคม THCOM 740,900.00 22,782,675.00 6.04

376,941,974.74 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 กรกฎาคม 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 377,665,236.45 100.23
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 35,409,050.00 9.40
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 11,036,000.00 2.93
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 78,654,075.00 20.88
             ธนาคาร 26,898,750.00 7.14
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 25,390,200.00 6.74
             พลงังานและสาธารณูปโภค 62,878,000.00 16.69
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 22,938,110.00 6.09
             พาณิชย์ 66,957,030.00 17.77
             วสัดุก่อสร้าง 17,933,200.00 4.75
             ส่ือและส่ิงพิมพ์ 21,116,695.00 5.60
     เงินฝากธนาคาร 8,454,126.45 2.24
อืน่ๆ (891,775.25) (0.23)
     ลูกหน้ี 1,359,080.87 0.36
     เจา้หน้ี (1,385,004.98) (0.37)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (865,851.14) (0.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  376,773,461.20 100.00
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  4,336.16                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 140.93                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   338.76                     

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 25.79                       

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด   2/ 4,841.64               

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

2.00000

0.06500

2.23314

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล

ตัง้แต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556    ถงึวันที่  31  กรกฎาคม  2556

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

0.15625

   -

0.01189

   -
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล / Krungsri Active SET50 Dividend LTF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กุมภาพันธ์ 2556 31 กรกฎาคม 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

353,923.65บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 32.90

213,622.31บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 19.86

85,711.09บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 7.97

69,001.49บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 6.41

59,621.45บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.54

57,628.77บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.36

49,354.77บจ.หลกัทรัพย์ซิตี M คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 4.59

35,642.22บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 3.31

32,616.91บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 3.03

30,886.48บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 2.87

87,814.54อืYน ๆ/ Other 8.16

1,075,823.68รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

ย้อนหลัง 
3 เดอืน 

ย้อนหลัง 
6 เดอืน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเร่ิมโครงการ 
(1 พฤศจกิายน 2547) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 24.3593 23.2128 17.1196 14.8232 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ 
SET50 ปันผล 

-11.26% -4.01% +30.15% +59.93% +162.01% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

-10.93% -3.46% +18.66% +66.29% +126.99% 

 
หมายเหต ุ: เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



ข้อมูลอืน่ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีมี่การทาํธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม 2556) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล   ใช้บริการบุคคลอืน่ๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

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 

 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอ้ืออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ ์
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