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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีทนุทวี 5 
(KFTW5) ตั .งแตว่นัที0 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที0 31 ธนัวาคม 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีทนุทวี 5 มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 300.20 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่
หนว่ยลงทนุเทา่กบั 9.1970 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 10.63 ลดลงมากกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ที0ลดลงร้อยละ 10.55 

ภาวะการลงทนุในช่วงที0ผา่นมา 

ในช่วง 6 เดือนที0ผ่านมา ตั .งแต่วนัที0 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตวัลดลง
จากจุดสงูสดุที0 1,519.21 จุดในเดือนกรกฎาคม 2556 และทดสอบระดบัตํ0าสดุที0 1,260.08 จุด ในเดือนสิงหาคม 2556 จากความ
กงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ0มลดขนาดการซื .อพนัธบตัรลง (QE) และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามการ
อปุโภคบริโภคภายในประเทศ หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ .นสดุลง รวมถึงการสง่ออกที0ยงัคงมีแนวโน้มออ่นแอ
จากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัที0ยงัคงเปราะบาง 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัสงูขึ .นในช่วงเดือนกนัยายน ถึงตลุาคม 2556 หลงัข้อมลูเศรษฐกิจทั0วโลกต่างออกมาในทิศทางที0ดีขึ .น 
และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงมาตรการซื .อพนัธบตัร ไว้ที0 8.5 หมื0นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ0งผิดไปจากที0ตลาด
คาดวา่จะมีการปรับลดขนาด QE ทั .งนี . นายเบน เบอร์นนัเก้ ประธานเฟดระบวุ่า เฟดต้องการที0จะรอดหูลกัฐานเพิ0มเติมว่าเศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งแข็งแกร่ง  

อยา่งไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัลดลงในช่วงที0เหลือของปี และปิดตลาดที0 1,298.71 จุด ณ สิ .นเดือนธันวาคม 
2556 จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที0มีความตึงเครียดมากขึ .น กอปรกบัรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที0
บง่ชี .วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ0มลดขนาด QE จนกระทั0งในที0สดุ ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติให้เริ0มลดขนาดมาตรการ QE ลงสู่
เดือนละ 7.5 หมื0นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนละ 8.5 หมื0นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชมุช่วงกลางเดือนธนัวาคม 2556 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั .น จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศ การปรับลดขนาดการซื .อพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาเพดานหนี .สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว 
บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกตอ่การลงทนุในตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที0
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื0อง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที0น่าสนใจต่อนกัลงทนุเมื0อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื0นๆ ใน
ภมูิภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที0จะลงทุนรายตวั จากการข้อมลูที0ได้รับจากการพบปะกับ
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั .งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ0าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื0อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักลา่วจะเป็นสิ0งที0สง่เสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที0ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที0เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 320,902,530.79  บาท) 299,998,765.40            

เงินฝากธนาคาร 3,067,576.40                

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 82,050.55                     

จากการขายหน่วยลงทุน 443,500.00                   

จากเงินปันผล 329,820.00                   
รวมสินทรัพย์ 303,921,712.35            

หนี/ สิน

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 1,789,603.87                

จากการซื/อเงินลงทุน 1,258,668.54                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 656,544.16                   

หนี/ สินอื>น 15,237.63                     

หนี/ สินรวม 3,720,054.20                
สินทรัพยสุ์ทธิ 300,201,658.15            

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที>ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 326,360,284.95            

กาํไรสะสม (51,806,210.09)

บญัชีปรับสมดุล 25,647,583.29              
สินทรัพยสุ์ทธิ 300,201,658.15            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.1970                          

จาํนวนหน่วยลงทุนที>จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 32,640,962.1395          

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี5

งบดุล

ณ 31 ธนัวาคม 2556
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 82,065.39                

  รายไดเ้งินปันผล 4,026,054.50           

  รายไดอื้-น 50,000.00                

รายไดท้ั�งสิ�น 4,158,119.89           

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,884,843.85           

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 98,908.94                

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 164,848.20              

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 35,287.52                

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 3,183,888.51           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 974,231.38              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที-เกิดขึ�นทั�งสิ�น (3,878,899.17)

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที-ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น (29,162,067.99)

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที-เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (33,040,967.16)
การเพิ-มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (32,066,735.78)

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี5

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที- 31 ธนัวาคม 2556
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   Unaudited

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย (%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น
มูลค่ายติุธรรม (บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               2.82

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.0000 เมื6อทวงถาม 93,061.74 93,061.74 0.03

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.2000 เมื6อทวงถาม 8,368,247.11 8,368,247.11 2.79

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั                                                                       4.27

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 199,200.00 6,424,200.00 2.14

บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 165,800.00 6,383,300.00 2.13

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  7.45

บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 283,000.00 22,357,000.00 7.45

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   23.48

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั6น AMATA 1,358,300.00 18,744,540.00 6.25

บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 1,701,000.00 15,223,950.00 5.07

บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 393,300.00 6,096,150.00 2.03

บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 4,583,500.00 12,100,440.00 4.03

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั6น TTCL 538,329.00 18,303,186.00 6.10

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   6.75

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 723,500.00 20,258,000.00 6.75

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                15.62

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 979,300.00 41,130,600.00 13.71

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 362,108.00 5,721,306.40 1.91

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               2.38

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 507,275.00 3,069,013.75 1.02

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 34,600.00 4,065,500.00 1.36

หมวดสื6อและสิ6งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       12.76

บมจ. อาร์เอส RS 1,552,700.00 11,024,170.00 3.67

บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,784,148.00 27,284,650.40 9.09

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี5

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  ธนัวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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   Unaudited

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย (%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น
มูลค่ายติุธรรม (บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี5

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  ธนัวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      3.83

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 71,700.00 11,364,450.00 3.79

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 7,100.00 120,700.00 0.04

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร                                                                                                                                                                          20.62

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั6นส์ INTUCH 528,600.00 35,812,650.00 11.94

บมจ. ไทยคม THCOM 643,300.00 26,053,650.00 8.68
299,998,765.40 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี5
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 303,148,392.35 100.96

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 7,134,513.75 2.38
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 11,485,150.00 3.83
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร 61,866,300.00 20.61
             ธนาคาร 12,807,500.00 4.27
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 22,357,000.00 7.44
             พลงังานและสาธารณูปโภค 20,258,000.00 6.74
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70,468,266.00 23.47
             พาณิชย์ 46,851,906.40 15.60
             สื-อและสิ-งพิมพ์ 38,308,820.40 12.76
     เงินฝากธนาคาร 11,610,935.80 3.86
อื1นๆ (2,946,734.20) (0.96)

     ลูกหนี: 773,320.00 0.26
     เจา้หนี: (3,063,510.04) (1.02)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (656,544.16) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  300,201,658.15 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 2,884.84 1.75

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 98.91 0.06

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 164.85 0.10

คา่ที2ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.29 0.02

คา่ใช้จ่ายอื2น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 3,183.89           1.93

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ2ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื2นใด ตามที2ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Pอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที2เกิดขึ Pนจากการซื Pอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5

ตั *งแต่วันที�  1  กรกฎาคม  2556    ถงึวันที�  31  ธันวาคม  2556

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 / Krungsri Tuntawee Fund 5

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

35,750.62บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 12.89

29,369.61บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 10.59

27,758.49บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 10.01

23,975.95บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 8.64

18,327.76บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.61

15,870.64บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.72

15,727.95บจ. หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.67

14,541.95บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 5.24

13,720.99บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc. 4.95

13,426.89บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 4.84

68,927.40อื[น ๆ/ Other 24.85

277,398.25รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 27 ธันวาคม 2556 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง  
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(30 กันยายน 2546) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 9.8191 10.2936 11.4849 12.1671 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีทนุทวี 5 -6.31% -10.63% +2.12% +36.14% +245.23% 

ตวัชี ,วดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

-6.11% -10.55% -6.70% +25.75% +124.31% 

 

หมายเหต ุ: เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี , ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12



ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กรกฎาคม 2556  ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

 

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�กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5  ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

บริษทัที�ให้ผลประโยชน์ 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. 
23. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีQคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีQ  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทสิโก ้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 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 

เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 
เพื�อประโยชนข์องกองทุน 

 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอืQออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทพิยพ์ฒันา 
4. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
5. นายสาธิต  บวัชู 
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