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ความเหน็ของบริษทัจดัการ

เรียน	 ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

	 แนวโน้มและปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค�าในปี	2557

 ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก�าหนดราคาทองค�าในครึง่ปีหลงัของปี 2557 จะมาจากตวัเลขดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกจิ 

และการปรบัตวัของดชันีตลาดตราสารทุนสหรฐัอเมรกิาเป็นส�าคญั โดยตลาดไดร้บัรูผ้ลของมาตรการลดวงเงนิ 

การผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE Tapering) ของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีเ่คยเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นราคาทองค�า

ในอดตีไปลว่งหน้าคอ่นขา้งมากแลว้ หากภาวะเศรษฐกจิและตลาดหุน้ของสหรฐัอเมรกิาปรบัดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง อาจ

สรา้งแรงกดดนัในทางลบต่อราคาทองค�า สว่นปัจจยัการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของสหรฐั แมว้า่ยงัไมม่คีวามชดัเจน

แต่อาจสรา้งความผนัผวนใหก้บัราคาทองค�าไดเ้ป็นระยะ สว่นปัจจยัใหมท่ีอ่าจสง่ผลต่อราคาทองค�า ไดแ้ก่ มาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิของยโุรป ไดแ้ก่ การออกมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ และการลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย ทีค่าด

วา่จะออกมาในเดอืนมถุินายน ปี 2557 ซึง่อาจสง่ผลใหค้า่เงนิสกุลดอลลา่รส์หรฐัแขง็คา่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิยโูร 

และอาจท�าใหน้กัลงทนุหนัไปถอืครองเงนิสกุลดอลลา่รส์หรฐัแทนทองค�าได้

 ความตอ้งการถอืครองทองค�าแท่งเพือ่การลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust นัน้ไดป้รบัเพิม่สงูขึน้ 

เป็น 821 ตนั ในเดอืนมนีาคมเทยีบกบัตน้ปีที ่794 ตนั และกลบัลดลงอยูท่ี ่785 ตนั สิน้สดุเดอืนพฤษภาคม สะทอ้น

ถงึความตอ้งการลงทนุในทองค�าระยะยาวลดลง โดยกองทนุประเภทเฮดจฟ์นัดแ์ละผูจ้ดัการกองทนุไดป้รบัลดสถานะ

การซือ้ทองค�าล่วงหน้าลงในปลายเดอืนพฤษภาคม ซึง่สอดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวราคาทองค�าในตลาด Spot 

ในตน้ปีที ่USD 1,200 ต่อออนซ ์ปรบัเพิม่ขึน้สงูสดุในเดอืนมนีาคมที ่USD 1,382 ต่อออนซ ์และลดเหลอื USD 1,249 

ต่อออนซ ์ในเดอืนพฤษภาคม

 ปรมิาณการน�าเขา้ทองค�าของจนีจากฮอ่งกงลดลงสูร่ะดบัต�่าสดุในรอบ 14 เดอืน และปรบัลงเป็นเดอืนทีส่อง

ตดิต่อกนัในเดอืนเมษายน เน่ืองจากธนาคารทีน่�าเขา้ทองค�าไดส้�ารองเกบ็ทองค�าไวใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอ ประกอบกบั

เงนิสกุลหยวนออ่นคา่ลง อยา่งไรกต็าม ในเดอืนพฤษภาคม ธนาคารกลางจนี (PBOC) ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้ระบบซือ้

ขายทองค�าระหวา่งประเทศของตลาดทองค�าเซีย่งไฮ ้(SHGE) ซึง่อาจท�าใหก้ารซือ้ขายทองค�าของจนีเป็นไปไดส้ะดวก

ขึน้ในอนาคต
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 ปัจจยับวกต่อราคาทองค�าอาจมาจากความตอ้งการทองค�าส�าหรบัอญัมณแีละเครือ่งประดบั ซึง่มแีนวโน้ม 

ดขีึน้ หลงัจากธนาคารกลางอนิเดยีผ่อนคลายกฎการน�าเขา้ทองค�า อย่างไรกต็าม ความตอ้งการทองค�าเอเชยี 

ในสว่นอืน่กลบัไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ แมว้า่ราคาทองค�าไดป้รบัลดลงมาก ปัจจยัทีค่วรตดิตามต่อจากน้ีคอื อตัราเงนิเฟ้อของ

ประเทศกลุม่พฒันาแลว้ วา่จะมกีารเรง่ตวัขึน้หรอืไม ่ซึง่น่าจะเป็นปัจจยับวกต่อราคาทองในอนาคต

 ราคาทองค�าแทง่ในประเทศ มทีศิทางเคลื่อนไหวไปทางเดยีวกนักบัราคาทองค�าในตลาดโลก โดยราคา 

รบัซือ้ถวัเฉลีย่ของสมาคมคา้ทองค�าปรบัเพิม่ขึน้จาก 19,325.00 บาท ในเดอืนมกราคม ไปอยูท่ี ่ 20,423.08 บาท 

ในเดอืนมนีาคม และลดลงมาที ่19,781.25 บาท ในเดอืนพฤษภาคม สาเหตุทีร่าคาทองค�าแทง่ในประเทศจากตน้ปี 

ถงึเดอืนพฤษภาคมไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั เน่ืองจากคา่เงนิบาทไดแ้ขง็คา่ตัง้แต่ตน้ปีจนถงึเดอืนมนีาคม และกลบัมา

ออ่นคา่สูร่ะดบัใกลเ้คยีงกบัตน้ปีจากมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม

 กล่าวโดยสรปุ ราคาทองค�ามแีนวโน้มเผชญิกบัปัจจยักดดนัในเชงิลบมากกวา่ปัจจยัในเชงิบวก ราคาทองค�า

อาจเคลือ่นไหวลงสูร่ะดบั USD 1,200 ต่อออนซ ์หรอืต�่ากวา่ไดใ้นระยะสัน้ถงึระยะกลาง การลงทนุในทองค�าจงึเหมาะ

กบันักลงทุนทีต่อ้งการลงทุนระยะยาวเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ โดยทยอยถอืครองเกบ็สะสมไว ้

การลงทนุในทองค�าเพือ่กระจายการลงทนุเพือ่ลดความเสีย่งโดยรวมของ portfolio จากเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิและ

เงนิเฟ้อ ยงัคงเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีน่่าสนใจ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2556 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2557 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การ

เลีย้งชพี มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที ่30 เมษายน 2557 เทา่กบั 1,075.31 ลา้นบาท หรอื 10.1668 บาทต่อหน่วยลงทนุ 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่น ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้�ามัน่วา่

บรษิทัจะบรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

วชิาชพีโดยเครง่ครดั

 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม

	 บลจ.บวัหลวง
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัเลขที ่ 0105535049700       

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้บัช�าระเตม็มลูคา่แลว้ และไดร้บัอนุญาต

จากกระทรวงการคลงั ใหป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ ลค-0005-02 

เมือ่วนัที ่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายช่ือผูถื้อหุ้น รอ้ยละ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 75.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 5.0

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุ แบง่ตามส่วนนโยบายลงทนุ

ตราสารทนุ ตราสารหน้ี ต่างประเทศ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ / / /

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา / - /

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา / - /

นางอติกานต์ พานิชเกษม - / /

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ - / /

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ / - /

นางสาวปริยนุช คล่องค�านวณการ - / /

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ - / -

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ - / -

นายเจฟ สุธีโสภณ / - /

นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์ - - /
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ภาวะเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจต่างประเทศ

 เศรษฐกิจสหรฐั ขยายตวัต่อเน่ืองและดขีึน้จากเดอืนก่อนหน้าทัง้ภาคการผลติและบรกิาร โดยดชันี 

ภาคการผลติ (ISM Manufacturing) เดอืนเมษายน 2557 เพิม่ขึน้เป็น 54.9 จดุ จาก 53.7 จดุ ในเดอืนก่อนหน้า 

และดชันียอ่ยดา้นการจา้งงานปรบัเพิม่ขึน้คอ่นขา้งมาก สว่นดชันีธรุกจิภาคบรกิาร (ISM non-manufacturing) เพิม่

ขึน้เป็น 55.2 จดุ จาก 53.1 จดุ และดชันียอดค�าสัง่ซือ้ใหมม่กีารขยายตวัทีด่ ีการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Non-farm 

payrolls) ในเดอืนเมษายน เพิม่ขึน้เป็น 288,000 ต�าแหน่ง เป็นระดบัสงูสดุในรอบมากกวา่ 2 ปี และอตัราวา่งงานลด

ต�่าลงเหลอื 6.3%

 แมว้า่ขอ้มลูเศรษฐกจิสหรฐัจะออกมาดต่ีอเน่ือง แต่นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรฐั (FED) ยงั

ประเมนิวา่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิยงัคงมคีวามเสีย่งอยู ่ เชน่ ตลาดแรงงานทีย่งัไมม่เีสถยีรภาพเทา่ทีค่วรเน่ืองจาก

ยงัมกีารวา่งงานระยะยาวทีร่ะดบัสงู และการจา้งงานเป็นผูท้�างานพารท์ไทมจ์�านวนมาก FED จงึเหน็ถงึความเหมาะ

สมที่จะยังใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างมากต่อไป และการเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไม่น่าจะ 

เกดิขึน้ในเรว็ๆ น้ี

 เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศในแถบยโุรป ยงัรกัษาระดบัการฟ้ืนตวัไวไ้ด ้โดยดชันี Markit PMI ภาคการผลติ

และบรกิารของกลุ่มยโูรโซน (PMI Composite) ในเดอืนพฤษภาคม อยูท่ี ่ 53.9 จุด ทรงตวัจากเดอืนเมษายน 

ซึง่เป็น 54.0 จดุ และดชันี PMI ของเกอืบทกุประเทศสง่สญัญาณการขยายตวั อตัราวา่งงานในกลุม่ยโูรโซนของ 

เดอืนมนีาคม ลดลงเลก็น้อยอยูท่ี ่11.8% แสดงถงึอตัราการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิยโูรโซนยงัคอ่นขา้งทรงตวั แต่ดว้ย

อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัอยูใ่นระดบัต�่าต่อเน่ือง ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จงึสง่สญัญาณทีจ่ะใชม้าตรการผอ่นคลายทางการ

เงนิเพิม่เตมิ

 ปัญหาวกิฤตกิารณ์ในประเทศยเูครนและรสัเซยีไดเ้ริม่คลีค่ลายลงแลว้หลงัจากเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองยเูครน

เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม ทีผ่า่นมา โดยนาย Petro Poroshenko เป็นผูไ้ดร้บัเสยีงขา้งมาก ซึง่เขามจีดุยนืทีจ่ะเรง่สรา้ง

ความสงบภายในประเทศยเูครน จงึคาดวา่หลงัจากน้ี ปัญหาความไมส่งบในยเูครนทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองมานานกวา่ 8 

เดอืน น่าจะคอ่ยๆ คลีค่ลายลงไดใ้นทีส่ดุ
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 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ชะลอตวัลงมากหลงัการขึน้ภาษกีารบรโิภค (Consumption tax) โดยในธรุกจิภาคการผลติ 

ดชันีผูจ้ดัการฝา่ยจดัซื้อภาคอุตสาหกรรม (Nomura/JMMA Manufacturing PMI) ของเดอืนเมษายน ลดลง 

เหลอื 49.4 จดุ จาก 53.9 จดุ ในเดอืนมนีาคม โดยผลผลติและค�าสัง่ซือ้ใหมไ่ดป้รบัลดลงครัง้แรกในรอบ 14 เดอืน 

แต่การจา้งงานในภาคการผลติยงัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนมนีาคม ดา้นธรุกจิภาคบรกิาร ดชันี Markit Services PMI 

เดอืนเมษายน ลดลงเหลอื 46.4 จดุ จาก 52.2 จดุ ในเดอืนก่อนหน้า แต่การคาดการณ์ธรุกจิใน 12 เดอืนขา้งหน้ายงั

ปรบัเพิม่ขึน้และการจา้งงานภาคบรกิารยงัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง ทัง้น้ี การจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้ของธรุกจิทัง้ในภาคผลติและ

บรกิารของบรษิัทในญี่ปุ่นน่าจะสะท้อนถึงความเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกิจในระยะยาว การชะลอตวัของธุรกิจใน 

เดอืนเมษายนน้ี จงึอาจจะเป็นการลดลงเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ ซึง่ตอ้งตดิตามต่อไป

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย

 ตวัเลขเศรษฐกจิไทยส�าหรบัเดอืนมนีาคม 2557 ยงัคงออ่นแอ แต่มสีญัญาณฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบั

เดอืนก่อนหน้า โดยดชันีการอุปโภคบรโิภคประชาชนเพิม่ขึน้ 0.3% ดชันีการลงทนุภาคเอกชนเพิม่ขึน้ 0.2% เศรษฐกจิ

ไทยไตรมาส 1/57 ปรบัตวัลดลง -0.6% y-y และ -2.1% Q-Q  ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2557 น่าจะเป็นชว่งทีเ่ศรษฐกจิ

ไทยถกูปัจจยัลบกดดนัมากทีส่ดุ จากปัญหาภาวะการเมอืงทีย่ดืเยือ้ต่อเน่ืองจากปลายปีทีแ่ลว้ ซึง่ท�าใหเ้ศรษฐกจิไทย

ทีซ่บเซาอยูแ่ลว้ไดร้บัผลกระทบมากขึน้

 อยา่งไรกต็าม ประเดน็ต่างๆ ไดม้กีารพฒันาทีด่ขี ึน้ เชน่ ความคบืหน้าของปัญหาการเมอืง การตัง้คณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ เป็นตน้ และหลงัการท�ารฐัประหารโดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ (คสช.) ปัญหาต่างๆ น่าจะ

คลีค่ลายไปไดม้ากขึน้ อยา่งน้อยกใ็นชว่งระยะเวลาหน่ึง การมรีฐับาลชัว่คราวน่าจะสง่ผลบวกต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิไทย ซึง่ คสช. ไดป้ระกาศวา่จะเรง่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีอ่อ่นแอ โดยมกีารเรง่จา่ยเงนิคา่จ�าน�าขา้ว และเดนิหน้า

เบกิจา่ยงบลงทนุภาครฐั ซึง่จะเป็นตวัสรา้งความเชือ่มัน่โดยรวมทัง้จากในและต่างประเทศ ซึง่จะชว่ยใหย้อดเงนิลงทนุ

ทางตรงจากต่างประเทศจะเริม่กลบัเขา้มา การทอ่งเทีย่วและการสง่ออกกน่็าจะฟ้ืนตวัขึน้ดว้ยเชน่กนั

 

 บลจ.บวัหลวง

	 2	มถุินายน	2557
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 

ไดร้บัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ระดมุทนุจากผูล้งทนุทัว่ไปในประเทศ โดยมจี�านวน

เงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 500 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10.00 บาท) 

เป็นกองทนุรวมทองค�า ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และไมก่�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จะบรหิารกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี 

ตามขอ้บงัคบัทีก่�าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็น 

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่จะท�าหน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด�าเนินงานของ

บรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์

เรียน	 ผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

 ขา้พเจา้ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ไดดู้แลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวง 

โกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่ 

วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2557 แลว้

 ขา้พเจา้เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุ

เปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้�าหนดไวใ้นโครงการและภายใต ้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

                  (นายเอกพฒัน์ กมลวฒุพิงศ)์                                  (นางสาวพทัธนนัท ์รตันปฤณ)

                 ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์                                  หวัหน้าสว่น ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย์

วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ผลการด�าเนินงานของกองทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดือน

ตัง้แต่	31	ม.ค.	57

ถึง	25	เม.ย.	57*

6	เดือน

ตัง้แต่	25	ต.ค.	56

ถึง	25	เม.ย.	57*

1	ปี

ตัง้แต่	26	เม.ย.	56

ถึง	25	เม.ย.	57*

3	ปี

ตัง้แต่	29	เม.ย.	54

ถึง	25	เม.ย.	57*

มลูค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 10.1725 10.2421 10.5744 11.5155

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลด	์

เพ่ือการเลีย้งชีพ
0.04 -0.64 -3.76 -11.63

เกณฑม์าตรฐาน*** 1.87 0.26 -2.55 -8.54

เอกสารการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี	ไดจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการ

ลงทนุ

 * วนัศุกรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัท�าการกอ่นหน้า

	 **	 มลูคา่หน่วยลงทนุ	ณ	วนัท�าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค�านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

 *** เกณฑม์าตรฐาน	หมายถงึ	London	PM	Fix	Index
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ข้อมลูการลงทนุและผลการด�าเนินงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust

ช่ือกองทนุ :   SPDR Gold Trust

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ :   12 พฤศจกิายน 2547

ประเภทโครงการ :  กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนใน 

  ตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ ญีปุ่น่ ฮอ่งกง และสงิคโปร ์

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์

นโยบายการลงทนุ :   มนีโยบายทีมุ่่งเน้นลงทุนในทองค�าแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทน 

  ของกองทุนหลงัหกัค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายในการจดัการ 

  ทัง้หมดของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของราคาทองค�า

อายโุครงการ : ไมก่�าหนด

ผูด้แูลผลประโยชน์	 : The Bank of New York

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ	 :  HSBC Bank USA, N.A.

Marketing	Agent	 : State Street Global Market LLC

Sponsor	 : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold  

  Council (WGC) ซึ่งเป็นองคก์รทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ที่จดัตัง้ขึ้น 

  ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทนุ	* (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ)	

1.  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

    (Trustee Fee)

0.02  

(ไมต่�่ากวา่ 500,000 เหรยีญสหรฐั 

และไมเ่กนิ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัต่อปี)

2.  คา่ธรรมเนียมผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 

    (Custodian Fee)

0.10

3.  คา่ธรรมเนียม Marketing Agent 0.15

4.  คา่ธรรมเนียม Sponsor 0.15

5.  คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ

*	 กองทนุจะก�าหนดคา่บรหิารจดัการไวท้ีร่อ้ยละ	0.40	ต่อปี	เป็นเวลา	7	ปี	(วนัเริม่จดัตัง้กองทนุ	12	พฤศจกิายน	2547)	หรอืจนกวา่จะยกเลกิสญัญากบั	Marketing	

Agent	หากในเดอืนใดคา่บรหิารจดัการของกองทุนสงูกวา่รอ้ยละ	0.40	ต่อปี	Sponsor	และ	Marketing	Agent	จะลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน	

เพือ่ท�าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับร้อยละ	 0.40	 ต่อปี	 อย่างไรก็ตาม	ค่าใช้จ่ายของกองทุนมีโอกาสทีจ่ะมากกว่าร้อยละ	 0.40	 ต่อปี 

กไ็ด	้ถา้กองทนุมคีา่ใชจ้า่ยใดๆ	จนท�าใหค้า่ใชจ้า่ยของกองทุนทัง้หมดเกนิกว่ารอ้ยละ	0.70	ต่อปี	เนือ่งจากกองทุนจะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยของ	Spon-

sor	และ	Marketing	Agent	รวมทัง้หมดไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ	0.30	ต่อปี

	 แหลง่ทีม่าของขอ้มลู		:		หนงัสอืชี้ชวนของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust

	 	 	 				www.spdrgoldshares.com/media/GLD/file/SPDRGoldTrustProspectus.pdf 
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ผลการด�าเนินงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust

 This fund started trading on November 18 2004.

	NAV	per	GLD	Share

Cumulative	* Trust Gold	Price	

(London	PM	Fix)

Year	to	date	*	† +7.11% +6.97%

1	month -0.28% -0.25%

3	months +2.90% +3.00%

6	months -2.87% -2.68%

1	year -12.64% -12.29%

5	years	§ +7.41% +7.84%

Since	inception	(to	month	end)	§ +11.54% +11.99%

* All figures are to month end [04/30/2014] unless otherwise indicated. Year to date for the Trust begins December 31 2013 and 
for Gold PM Fix begins December 31 2013.

† Updated between 9.15 pm and 9.45 pm UK
§ Returns are annualized.

	GLD	Share	Price	at	Close

Cumulative	**	†† Trust Gold	Spot	Price	

(Mid	Point)

Year	to	date	**	‡ +6.93% +6.80%

1	month +0.49% -0.02%

3	months +3.44% +3.75%

6	months -2.76% -2.49%

1	year -12.99% -12.06%

5	years	§ +7.31% +7.86%

Since	inception	(to	month	end)	§ +11.40% +12.02%

** All figures are to month end [04/30/2014] unless otherwise indicated.
†† Year to date begins December 31 2013. Gold Spot Price taken as at 16.30 (NYT) note the price may differ from the London PM 

fix of the same day.
‡ Updated between 9.15 pm and 9.45 pm UK
§ Returns are annualized.
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รายละเอียดการลงทนุ	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผกูพนั

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 1,033,117,400.59 96.08

หน่วยลงทนุกองทนุรวมต่างประเทศ

SPDR GOLD TRUST (SINGAPORE) 1,033,117,400.59 96.08

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 43,444,403.91 4.04

เงินฝากธนาคาร 43,444,403.91 4.04

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,075,313,395.22

มลูค่าหน่วยลงทนุ 10.1668
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รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทย	

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรปุจ�านวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ	ณ	วนัท่ี		30	เมษายน	2557

กลุ่มของตราสาร มลูค่าตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 0 0

2. ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์

หรอืบรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื 

ผูค้�า้ประกนั

38.22 3.55

3. ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 0 0

4. ตราสารทีม่บีรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในอนัดบัต�่า

กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชือ่ถอื

0 0

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม ่ตามประกาศส�านกังาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ

0 0

•	 รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	 เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุท่ีกองทนุ

ลงทนุหรอืมีไว้ทกุตวัในพอรต์	ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/
ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วนัครบ
ก�าหนด

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ

มลูค่า
หน้าตัว๋

มลูค่า
ตามราคาตลาด

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี - - - - 38,220,488.79

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - - - 3,177,247.04

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - - - 2,046,668.08



14

BGOLDRMF

ค�าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดบัทีส่งูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระ

เงนิต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่ามาก

A ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่า

BBB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง

BB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู

B ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก

C ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งทีสู่งทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ไดร้บัคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลาการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิ

ตน้และดอกเบีย้อยา่งมนียัส�าคญั

D ตราสารหน้ีทีไ่มส่ามารถช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้ได ้(Default)

 อนัดบัความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของ

คณุภาพของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2556	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	2557

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พนับาท

รอ้ยละของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 5,306.97 0.50

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 318.42 0.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registar Fee) 530.70 0.05

คา่ธรรมเนียมเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์(Custodian Fee) 297.19 0.03

คา่ไปรษณยี ์(Postage Expense) 188.12 0.02

คา่จดัท�าหนงัสอืชีช้วน (Prospectus Expense) 173.17 0.02

คา่จดัท�าแบบฟอรม์ต่างๆ (Form Printing Expense) 169.62 0.02

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ** (Other Expense) 617.90 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 7,602.09 0.72

    * เป็นคา่ใชจ้า่ยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่	อนึง่	การค�านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ	คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นฐานในการค�านวณ

			**	 		คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

	***				ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

หมายเหตุ		 กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจากกองทนุ	บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่	60	วนั	โดยจะตดิประกาศทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการ	และส�านกังานใหญ่	และส�านกังานสาขาของตวัแทน	และ
ลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย	1	ฉบบัเป็นเวลา	3	วนัตดิต่อกนั	ทัง้น้ี	การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไม่
เกนิรอ้ยละ	 5	 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอือตัราค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัความเห็นชอบจาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยมตเิกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก
ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2556	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	2557

 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดงันัน้ จงึไมม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสาร 

แหง่ทนุ และไมม่คีา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอ	 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลี้ยงชีพ

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ย งบดุล 

และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2557 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลง 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ งบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่�าคญั ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุ 

สรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตุเรือ่งอืน่ๆ

 ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น 

เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิจาก

การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

 ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชซีึ่งก�าหนดใหข้า้พเจ้าปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดด้าน 

จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและ

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิ

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ 

หรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั

ท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนเพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสม 

กบัสถานการณ์แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ 
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การตรวจสอบรวมถงึ การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้

 ความเหน็

 ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ณ 

วนัที ่30 เมษายน 2557 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วร

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

       ส�านกังานสอบบญัช ีซ ีแอนด ์เอ

       

    

         (นางสาวจนิตนา  มหาวนิช)    

               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4687 

กรงุเทพมหานคร : วนัที ่30 พฤษภาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบดลุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม

(ราคาทนุปี 2557 : 1,235,509,146.47 บาท)

(ราคาทนุปี 2556 : 1,145,756,230.89 บาท)

4 , 5  1,033,117,400.59  1,087,169,202.94 

เงนิฝากธนาคาร 7  43,219,782.78  35,185,341.05 

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้  224,621.13  267,933.32 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี  234,591.23  510,578.87 

รวมสินทรพัย์ 	1,076,796,395.73	 	1,123,133,056.18	

หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  860,527.43  919,059.96 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8 , 9  603,942.77  655,932.10 

หน้ีสนิอืน่  18,530.31  19,275.29 

รวมหน้ีสิน 	1,483,000.51	 	1,594,267.35	

สินทรพัยส์ทุธิ 	1,075,313,395.22	 	1,121,538,788.83	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบดลุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรพัยส์ทุธิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  1,057,671,838.73  1,057,148,592.23 

ก�าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดลุ 4  192,999,590.81  195,974,344.14 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 6  (175,358,034.32)  (131,584,147.54)

สินทรพัยส์ทุธิ 	1,075,313,395.22	 	1,121,538,788.83	

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 	10.1668	 	10.6090	

จ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายแล้วทัง้หมด	ณ	วนัส้ินปี	(หน่วย) 	105,767,183.8732	 	105,714,859.2200	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

ช่ือหลกัทรพัย์
	จ�านวน	 	มลูค่ายติุธรรม	 ร้อยละของ

	(หน่วย)	 	(บาท)	 มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทนุรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust  256,730  1,033,117,400.59 100.00 

รวมหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ 	256,730	 	1,033,117,400.59	 100.00	

รวมเงินลงทนุ	(ราคาทนุ	1,235,509,146.47	บาท) 	1,033,117,400.59	 100.00	
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2556

ช่ือหลกัทรพัย์
	จ�านวน	 	มลูค่ายติุธรรม	 ร้อยละของ

	(หน่วย)	 	(บาท)	 มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทนุรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust  260,630  1,087,169,202.94 100.00 

รวมหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ 	260,630	 	1,087,169,202.94	 100.00	

รวมเงินลงทนุ	(ราคาทนุ	1,145,756,230.89	บาท) 	1,087,169,202.94	 100.00	
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทนุ	 4

รายไดด้อกเบีย้  661,745.36  705,965.78 

รวมรายได้ 661,745.36	 705,965.78	

ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8 , 9 5,678,455.82 6,115,794.90 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 8 340,707.34 366,947.71 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 8 , 9 567,845.54 611,579.57 

คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 8 317,993.55 342,484.47 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 50,300.00 45,300.00 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 1,160,219.77 1,102,826.20 

รวมค่าใช้จ่าย 8,115,522.02	 8,584,932.85	

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (7,453,776.66) (7,878,967.07)
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 4

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ * (8,362,451.31) 7,062,900.90 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (143,804,717.94) (150,099,209.68)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตราต่างประเทศ 115,847,059.13 (61,555,911.99)

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (36,320,110.12) (204,592,220.77)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน (43,773,886.78) (212,471,187.84)

* รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ	ประกอบดว้ย	รายการก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุและรายการก�าไรหรอื 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของเงนิลงทนุ
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

2557 2556

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทนุสทุธจิากการลงทนุ  (7,453,776.66)  (7,878,967.07)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ  (8,362,451.31)  7,062,900.90 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (143,804,717.94) (150,099,209.68)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตราต่างประเทศ  115,847,059.13  (61,555,911.99)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน (43,773,886.78) (212,471,187.84)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ

มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายระหวา่งปี  207,607,291.20  633,947,073.44 

มลูคา่หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืระหวา่งปี (210,058,798.03) (345,243,617.40)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 	(2,451,506.83) 	288,703,456.04	

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี  (46,225,393.61)  76,232,268.20 

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  1,121,538,788.83  1,045,306,520.63 

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 	1,075,313,395.22	 	1,121,538,788.83	
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย)

2557 2556

การเปล่ียนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุตน้ปี  105,714,859.2200  82,478,539.6048 

บวก หน่วยลงทนุทีข่ายระหวา่งปี  20,361,495.7142  51,090,591.2608 

หกั หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืระหวา่งปี  (20,309,171.0610)  (27,854,271.6456)

หน่วยลงทนุ	ณ	วนัส้ินปี 	105,767,183.8732	 	105,714,859.2200	
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน (43,773,886.78) (212,471,187.84)

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด�าเนินงาน

การซือ้เงนิลงทนุ (35,843,926.19) (345,498,229.56)

การขายเงนิลงทนุ 53,575,618.42 70,357,265.53 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช(ีเพิม่ขึน้)ลดลง 275,987.64 197,232.45 

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทนุเพิม่ขึน้(ลดลง)  -  (10,399,767.49)

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่ขึน้(ลดลง) (58,532.53) 476,879.24 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้(ลดลง) (51,989.33) 63,241.90 

หน้ีสนิอืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) (744.98) 1,932.22 

ดอกเบีย้รบั (661,745.36) (705,965.80)

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 8,362,451.31 (7,081,312.67)

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 143,804,717.94 150,099,209.68 

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ (115,847,059.13) 61,555,911.99 

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 705,057.55 663,826.48 

เงินสดสทุธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน 10,485,948.56	 (292,740,963.87)
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุระหวา่งปี 207,607,291.20  633,947,073.44 

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุระหวา่งปี (210,058,798.03) (345,243,617.40)

เงินสดสทุธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,451,506.83) 288,703,456.04	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 8,034,441.73	 	(4,037,507.83)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี  35,185,341.05  39,222,848.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วนัปลายปี 43,219,782.78	 	35,185,341.05	
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BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินท่ีส�าคญั

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

(หน่วย	:	บาท)

2557 2556 2555 2554**

ข้อมลูผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทนุเริม่แรก/ตน้ปี 10.6090 12.6736 11.5358 10.0000 

รายได้จากกิจกรรมลงทนุ

ขาดทนุสทุธจิากการลงทนุ (0.0714) (0.0848) (0.0918) (0.0880)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (0.0854)  0.0684  0.1411  0.0341 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (1.4681) (1.4525)  1.0287  1.9908 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ 1.1827 (0.5957) 0.0598 (0.4011)

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุทัง้ส้ิน (0.4422) (2.0646) 	1.1378	 	1.5358	

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี 10.1668	 10.6090	 12.6736	 11.5358	

อตัราสว่นของก�าไรสทุธต่ิอมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  (4.12)  (18.55)  5.66  17.78 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส�าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 1,075,313 1,121,539 1,045,307 389,645 

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  0.76  0.75  0.78  0.87 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ 
ระหวา่งปี (%)  0.06  0.06  0.06  0.04 

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงนิลงทุน
ระหวา่งปีต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี* (%)  8.65  35.14  68.56  161.48 

ข้อมลูเพิม่เติม

 * 

**

การซื้อขายเงนิลงทนุไมร่วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ	การซื้อเงนิลงทนุโดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื	ซึง่ค�านวณโดย
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที	่19	พฤษภาคม	2553	(วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ)	ถงึวนัที	่30	เมษายน	2554
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BGOLDRMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2557

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

	 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไมม่กี�าหนดอายุของ

โครงการ กองทนุไดร้บัอนุมตัจิากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ใหจ้ดัตัง้

เป็นกองทนุเปิดและจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของโครงการเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 มมีลูคา่โครงการจดทะเบยีน 

5,000 ลา้นบาท (แบง่เป็น 500,000,000 หน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุละ 10 บาท)จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั (“บรษิทัจดัการ”)

 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมพเิศษ ซึ่งมนีโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน 

ของกองทนุรวมต่างประเทศ ทัง้น้ี กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust เพยีงกองทนุเดยีว 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนที ่

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด แต่ทัง้น้ีจะลงทนุในต่างประเทศไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุหรอืตามอตัราสว่นทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด

 กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในเงนิฝากและ/หรอืตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายไุมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค ์

เพือ่การส�ารองเงนิไวส้�าหรบัการด�าเนินงานรอการลงทนุ หรอืรกัษาสภาพคลอ่งของกองทนุ

 กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่การลดความเสีย่ง (Hedging) ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ซึง่โดยปกตกิองทุนจะไมม่กีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตรา ทัง้น้ี ในการพจิารณาป้องกนัความเสีย่งใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะไม่

ลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)

 กองทนุอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีต่�่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment 

grade) เฉพาะกรณทีีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะที่

กองทนุลงทนุเทา่นัน้

 กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
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2.	 เกณฑใ์นการจดัท�าและน�าเสนองบการเงิน

	 งบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี (“กองทนุ”) ไดจ้ดัท�าขึน้และน�าเสนอตามมาตรฐาน 

การบญัช ีฉบบัที ่ 106 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและมาตรฐานการบญัช ี

อื่นที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี กองทุนได้ใชห้ลกัเกณฑ์และวธิกีารก�าหนดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื่อใชใ้น 

การค�านวณมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนตามประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนที ่ สจก.ร 5/2545 ลงวนัที ่

20 มถุินายน 2545

 งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิภาษาไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีทีม่ ี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย 

เป็นหลกั

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี

	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่

1 มกราคม ดงัน้ี

มาตรฐานการบญัชี วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได้ 1 มกราคม 2556 

ฉบบัที ่20 การบญัชสี�าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล

1 มกราคม 2556

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงนิตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่8 สว่นงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2556
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การตคีวามมาตรฐานการบญัชี วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ฉบบัที ่10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนินงาน

1 มกราคม 2556

ฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได ้– การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดค้ดิ

คา่เสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม่

1 มกราคม 2556

ฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได ้– การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีอง

กจิการหรอืของผูถ้อืหุน้

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การน�าเสนองบการเงนิ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงนิตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1 มกราคม 2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธรุกจิ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด�าเนินงาน 

ทีย่กเลกิ

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่15 สญัญาเชา่ด�าเนินงาน – สิง่จงูใจทีใ่หแ้กผู่เ้ชา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่27 การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – ตน้ทนุเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและ

การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ

เงนิเฟ้อรนุแรง

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559

ผูบ้รหิารของกองทนุประเมนิวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้ ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่อ

งบการเงนิเมือ่น�ามาปฏบิตัิ

4.	 นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

	 4.1	 การวดัค่าเงินลงทนุ

	 	 เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ�านวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุ

ของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้

  หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารหน้ีทีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบัในประเทศแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชร้าคา

หรอือตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทีว่ดัมลูคา่เงนิลงทนุ

  เงนิลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยของ 

กองทนุในต่างประเทศทีป่ระกาศลา่สดุ กองทนุใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศ (Spot rate) ทีป่ระกาศ

โดย Bloomberg ของวนัทีค่�านวณมลูคา่ดงักลา่วในการแปลงคา่เงนิจากเงนิตราต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท

  หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารหน้ีทีไ่มม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบัแสดงในราคาทีค่�านวณจากอตัราผลตอบแทน

ของบรษิทัผูเ้สนอซือ้เสนอขาย ซึง่ผูจ้ดัการกองทนุพจิารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนทีด่ทีีส่ดุของมลูคา่ยตุธิรรม

  ก�าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้น 

งบก�าไรขาดทนุ ณ วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ

  ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั
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	 4.2	 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี

	 	 คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีกดิจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยมี

ก�าหนดตดับญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

	 4.3	 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 ก�าไร(ขาดทนุ)จากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ บนัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีจ่�าหน่าย

  ดอกเบีย้รบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึรบัตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ

  คา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

  บญัชสีว่นเกนิและสว่นลดมลูค่าของตราสารหน้ีตดัจ�าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีต่ดั

จ�าหน่ายน้ีแสดงเป็นรายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

	 4.4	 การใช้ประมาณการทางบญัชี

	 	 ในการจดัท�างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชบีางรายการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้

 4.5	 บญัชีปรบัสมดลุ

	 	 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหน่ึงของก�าไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ของกองทนุเพือ่ท�าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทนุหรอืไดร้บัสว่นแบง่จากกจิการลงทนุ 

เทา่เทยีมกนัไมว่า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรอืเลกิลงทนุในกจิการลงทนุ ณ เวลาใด

 4.6	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

	 	 กองทนุแปลงคา่รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนั

ทีท่ีเ่กดิรายการ และแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นงบดุลใหเ้ป็น 

เงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก�าไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช�าระทีเ่ป็นเงนิตราต่าง

ประเทศและทีเ่กดิการแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิดงักลา่วไดบ้นัทกึทนัทใีนงบก�าไรขาดทนุ
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5.	 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทนุ

	 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหวา่งปี โดยไมร่วมเงนิลงทนุในเงนิฝากประจ�าและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ�านวน

เงนิ  89.42 ลา้นบาท (2556 : 415.86 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 8.43 (2556 : รอ้ยละ 36.32) ต่อมลูคา่ 

สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี

6.	 ก�าไร(ขาดทนุ)สะสมต้นปี

(หน่วย	:	บาท)

2557 2556

คา่ใชจ้า่ยจากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) (14,777,022.21) (6,898,055.14)

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุสะสม

(เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) 13,005,350.74 5,942,449.84

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุสะสม

(เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) (59,486,213.67) 90,612,996.01

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศสะสม (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) (70,326,262.40) (8,770,350.41)

										ก�าไร(ขาดทนุ)สะสมต้นปี (131,584,147.54) 80,887,040.30

7.	 เงินฝากธนาคาร

	 ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย
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2557 2556

อตัรา

ดอกเบีย้	

รอ้ยละ	(ต่อปี)

บาท อตัรา

ดอกเบีย้	

รอ้ยละ	(ต่อปี)

บาท

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 0.50 3,170,357.94 0.625 3,641,472.49

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 1.00 2,035,561.78 1.75 4,144,123.16

ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) 1.80 38,013,863.06 1.95 27,399,745.40

					รวม 43,219,782.78 35,185,341.05

8.	 ค่าใช้จ่าย

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ และธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)  

เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมผูร้บั

ฝากทรพัยส์นิ ทีก่องทนุถกูเรยีกเกบ็มอีตัราดงัน้ี

	 	 	 ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	 	 อตัรารอ้ยละ

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    ไมเ่กนิ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน      ไมเ่กนิ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์   ไมเ่กนิ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไมเ่กนิ 0.03 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

 บรษิทัจดัการจะค�านวณคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ทกุวนั โดยใชม้ลูคา่สนิทรพัยท์ัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด 

ทัง้น้ีมูลค่าหน้ีสนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผล

ประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิหน่วยลงทนุในแต่ละวนัท�าการเป็นฐานในการค�านวณ
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9.	 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

	 กองทุนมรีายการธุรกจิระหว่างกนัทีส่�าคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการ

เดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทนุ รายการทีส่�าคญั มดีงัน้ี

 9.1 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งกนัส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556 มดีงัน้ี

จ�านวนเงิน	(บาท) นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,678,455.82 6,115,794.90 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 567,845.54 611,579.57 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

 9.2 รายไดร้ะหวา่งกนัส�าหรบัส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556 มดีงัน้ี

จ�านวนเงิน	(บาท) นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

ดอกเบีย้รบั 20,528.70 37,862.39 ราคาตลาด

 9.3 สนิทรพัยร์ะหวา่งกนั ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556

จ�านวนเงิน	(บาท)

2557 2556

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

เงนิฝากธนาคาร      3,170,357.94 3,641,472.49

ดอกเบีย้คา้งรบั 6,889.10 16,730.43
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 9.4 หน้ีสนิระหวา่งกนั ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556

จ�านวนเงิน	(บาท)

2557 2556

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 473,955.40 527,348.61

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย      14,182.64 11,388.02

10.	การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน

 กองทนุไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก�าไร

หรอืการคา้

	 10.1			มลูค่ายติุธรรม

	 	 	 	เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทนุ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภท 

ระยะสัน้อกีทัง้สนิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืราคา 

ทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด ดงันัน้ กองทุนเชือ่วา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดง

มลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระส�าคญั

	 10.2			ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้

	 	 	 	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้คอืโอกาสทีร่าคาตราสารหน้ีอาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อตัราดอกเบีย้ 

ในทอ้งตลาดมกีารเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สงูขึน้ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และ

หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหน้ีมอีายยุาวเทา่ไรราคาของ

ตราสารหน้ีนัน้กจ็ะมคีวามออ่นไหวต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้
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    ณ วนัที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 กองทุนมสีนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ 

แยกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ ดงัน้ี

(หน่วย	:	บาท)

2557

																																																			 อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด

อตัรา
ดอกเบีย้	
คงท่ี

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม อตัรา
ดอกเบีย้
(รอ้ยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 43,219,782.78 - - 43,219,782.78 0.50 – 1.80

หน่วยลงทนุ - - 1,033,117,400.59 1,033,117,400.59 -

หน้ีสนิทางการเงนิ

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทนุ

- - 860,527.43 860,527.43 -

(หน่วย	:	บาท)

2556

																																																			 อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด

อตัรา
ดอกเบีย้	
คงท่ี

ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้

รวม อตัรา
ดอกเบีย้
(รอ้ยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 35,185,341.05 - - 35,185,341.05 0.625 - 1.95

หน่วยลงทนุ - - 1,087,169,202.94 1,087,169,202.94 -

หน้ีสนิทางการเงนิ

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้ 
คนืหน่วยลงทนุ

- - 919,059.96 919,059.96 -
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	 10.3			ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

	 	 		ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิ ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 และ 2556 โดยแบง่ตามวนัทีค่รบ

ก�าหนดจากวนัทีใ่นงบดลุทีม่สีาระส�าคญั ดงัน้ี

(หน่วย	:	บาท)

2557

เม่ือทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 43,219,782.78 - - - - 43,219,782.78

หน่วยลงทนุ - - - - 1,033,117,400.59 1,033,117,400.59

(หน่วย	:	บาท)

2556

เม่ือทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 35,185,341.05 - - - - 35,185,341.05

หน่วยลงทนุ - - - - 1,087,169,202.94 1,087,169,202.94

 10.4			ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

	 	 		กองทนุมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมอื 

ทางการเงนิ เน่ืองจากกองทนุมลีกูหน้ี อยา่งไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่วจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนั

สัน้ กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หน้ี
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 10.5			ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน

	 	 	 	ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรอืในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดร้บัผลกระทบจากอตัรา 

แลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นไปซึง่เกดิจากสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศสว่นทีไ่มไ่ดท้�าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง

   ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 กองทุนมหีน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศจ�านวน 

38,175,415.48 USD และ 39,064,310.63 USD ตามล�าดบั ซึง่ไมไ่ดม้กีารท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา

แลกเปลีย่น

 10.6			ความเส่ียงด้านตลาด

	 	 	 	กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเน่ืองจากมเีงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุนในทองค�าแท่ง  

ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุดงักลา่วขึน้อยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทนุ

และตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดงักลา่วอาจมผีลกระทบดา้นบวกหรอืลบต่อผลการด�าเนินงานของกองทนุ

	 10.7			การบริหารความเส่ียง

	 	 	 	กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น               

การวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ

11.	การอนุมติังบการเงิน

	 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี�านาจแลว้ เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2557
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท�าธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วง	1	ปี

ส้ินสดุ	ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

ล�าดบัท่ี รายช่ือ

1 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส�านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน	

(Soft	Commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บมจ. หลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย)

เอกสาร Research เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั เอกสาร Research เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 2 มถุินายน 2557



บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


