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รายงานรอบปีบัญชี (28 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557) 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด   


เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน



 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)ใคร่ขอ

รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล สำหรับรอบระยะ

เวลาระหว่างวันที่28กันยายน2556ถึงวันที่27กันยายน2557ให้ท่าน

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม

ประเทศยุโรป ทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้นโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่

ระบบจำนวนมหาศาลทำให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่

ในระดับต่ำ โดยคาดหวังว่าสภาพคล่องในระบบการเงินที่สูงและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและทำให้มีการลงทุนใน

สินทรัพย์ต่างๆมากขึ้น

 ปัจจุบัน ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาชัดเจนขึ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อัตราการว่างงานลดลง

อย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มประเทศยุโรปการฟื้นตัวยังไม่แข็งแกร่งและแนวโน้ม

เริ่มเปลี่ยนเป็นชะลอตัวทำให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังต้องคงนโยบาย

อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและลงทุน รวมทั้งมีมาตรการอัดฉีด

สภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินต่อไป ส่วนประเทศจีนยังพยายามรักษาอัตรา

การขยายตัวของเศรษฐกิจให้อยู่ที่ระดับร้อยละ 7 โดยหันมาเน้นการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเน้นการเติบโต เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ

ฟองสบู่แตกและหนี้นอกระบบธนาคาร (Shadow Banking) ขยายตัว

มากเกินไป

 ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมชะลอตัวลงตามความ

ต้องการในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

และภาคธุรกิจต่อสถานการณ์ทางการเมืองจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาคการส่ง

ออกยังคงอ่อนแอตามสภาวะเศรษฐกิจโลก การลงทุนภาครัฐยังคงมีการเบิก

จ่ายล่าช้า ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดการคาดการณ์การขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปี2558ลงจาก5.5%เหลือ4.8%

 สำหรับภาวการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศ หลังการรัฐประหาร

โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม จนมีการจัดตั้งรัฐบาล

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ทำให้การออกนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเริ่ม

เดินหน้าได้ ดังนั้น ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึง

ปีหน้าจึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนควรติดตามนโยบายเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตของรัฐบาลว่าจะมีผลในทางปฏิบัติเร็วหรือช้า

เพียงใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงมี

ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความสามารถในการทำกำไรแม้อยู่ ในช่วงที่ประเทศมี

ปัญหายืดเยื้อทางการเมือง ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว

ในขณะที่ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในปี

2557-2558น่าจะเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ�0

 สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนได้คงน้ำหนักการ

ลงทุนในหุ้น แต่มีการเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มที่

ปรับเพิ่มสัดส่วนได้แก่ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มขนส่งและกลุ่มการ

ท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กลุ่มอาหารซึ่งราคาขายเนื้อสัตว์ยังทรงตัว

แต่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลงมาก ทำให้ ได้ส่วนต่างกำไรสูงขึ้น ส่วนกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ปรับลดสัดส่วนลงได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้นและมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของภาครัฐ

 สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 27

กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุน

รวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดครั้งที่�8/2557เมื่อ

วันที่22ตุลาคม2557มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน0.3�บาท

ต่อหน่วยลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 5

พฤศจิกายน2557

 ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน

อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน



 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด



กองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (PASD) 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล	


 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแล

ผลประโยชน์กองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน

2557แล้วนั้น

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล โดยถูกต้อง

ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535



 ขอแสดงความนับถือ

 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)



 

 (นางสาวสิรีจริงจิตร)

 ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
	ลำดับ	 ชื่อบริษัทนายหน้า	 ค่านายหน้า	 อัตราส่วนค่านายหน้า	

	 	 	 (พันบาท)	 แต่ละรายต่อ	

	 	 	 	 ค่านายหน้าทั้งหมด	
�. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) �83.95 70.95%

2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน) 33.59 �2.96%

3. บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี

 (ประเทศไทย)จำกัด �2.05 4.65%

4. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด �0.22 3.94%

5. บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส

 (ประเทศไทย)จำกัด 9.34 3.60%

6. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) 5.34 2.06%

7. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) 3.84 �.48%

8. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง

 (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) 0.94 0.36%
	 รวมค่านายหน้า	 259.27	 100.00%	



ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

	 ครั้งที่	 วันปิดสมุดทะเบียน	 วันที่จ่าย	 จำนวน	
	 	 	 	 (บาท/หน่วยลงทุน)	

� 8พฤศจิกายน2545 22พฤศจิกายน2545 0.35

2 �0พฤศจิกายน2546 24พฤศจิกายน2546 0.50

3 �2เมษายน2547 29เมษายน2547 0.80

4 8ตุลาคม2547 22ตุลาคม2547 0.30

5 �0ตุลาคม2548 2�ตุลาคม2548 0.25

6 8ตุลาคม2550 �8ตุลาคม2550 0.75

7 7เมษายน2553 22เมษายน2553 0.40

8 ��ตุลาคม2553 20ตุลาคม2553 0.30

9 �8ตุลาคม2555 26ตุลาคม2555 0.75

�0 22ตุลาคม2556 �พฤศจิกายน2556 �.30

�� 22ตุลาคม2557 5พฤศจิกายน2557 0.3�

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	2556	ถึงวันที่	27	กันยายน	2557	

	 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	 จำนวนเงิน	 ร้อยละของมูลค่า	

	 (fund’s	direct	expenses)	 (พันบาท)	 ทรัพย์สินสุทธิ	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(managementfee) 576.23 �.070%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(trusteefee) 34.57 0.064%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(registrarfee) 72.03 0.�34%

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน(advisoryfee) ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งเงินปันผล 4�.67 0.077%

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 40.90 0.076%

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกับธนาคาร �3.�8 0.024%

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน 32.96 0.06�%

ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ

 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน �5.77 0.029%

ค่าประกาศรายงานต่างๆในหนังสือพิมพ์ 7.80 0.0�4%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ �.43 0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 836.54	 1.553%	
- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการซื้อขายหลักทรัพย์



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน	 มูลค่า	 ไพบูลย์ทรัพย์	 ดัชนี	

(สิ้นสุด	ณ	27	กันยายน	2557)	 หน่วยลงทุน	 ปันผล	 มาตรฐาน	

	 	 (บาท)	
ย้อนหลัง:3เดือน(4กรกฎาคม2557) 9.5002 5.35% 4.06%
 6เดือน(4เมษายน2557) 9.�545 9.33% 8.25%
 �ปี(4ตุลาคม2556) �0.6496 6.72% 8.28%
 3ปี(7ตุลาคม2554) 7.68�7 59.92% 40.54%
 นับจากวันเริ่มโครงการ
 (28กันยายน2538) �0.0000 �09.94% 44.75%
ดัชนีมาตรฐานคำนวณค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทน

ของดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA) กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เฉลี่ย ระยะเวลา � ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 
ณ	วันที่	27	กันยายน	2557	

	 กลุ่มของตราสาร	 มูลค่าตามราคาตลาด	 %NAV	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ �4,990,964.35 25.96%

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้อาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน 6,883,0�3.07 ��.92%

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับratingในระดับinvestmentgradeเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน - -

(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าinvestmentgradeหรือไม่มีratingเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวัล - -

 ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน


สัดส่วนสูงสุด(UpperLimit)ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม(ง)�5.00%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อ

ผู้จัดการกองทุนได้ที่บลจ.ธนชาตโดยตรงหรือที่websiteของบลจ.ธนชาต

(http://www.thanachartfund.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(http://www.sec.or.th)

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ


 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

สามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุน ได้

ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.thanachartfund.com ในเมนู

หัวข้อ“รู้จักบลจ.”

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล 

ของรอบระยะเวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	2556	ถึงวันที่	27	กันยายน	2557	


รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม	

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

	 บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	 รายการผลประโยชน์	
	 	 ตอบแทนของกองทุน	
BankofAmerica
TheBankofNovaScotia
ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ ข้อมูลวิจัยเพื่อใช้เป็น
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์เอ็น,วี. ข้อมูลในการตัดสินใจ
ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) ลงทุน
ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารบีเอ็นพีพารีบาส์
ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสินจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัด(มหาชน)

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

	 บริษัทนายหน้า	 รายการผลประโยชน์	
	 	 ตอบแทนของกองทุน	
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคเคอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด ข้อมูลวิจัยเพื่อใช้เป็น

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) ข้อมูลในการตัดสินใจ

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)

จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย)

จำกัด(มหาชน)



รายชื่อผู้จัดการกองทุน	

	 ลำดับ	 ชื่อ	-	นามสกุล	

�. คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

2. คุณวีระพล สิมะโรจน์

3. คุณอำพล โฆษิตาภรณ์

4. คุณอนุชา จิตสมเกษม

5. คุณธนกร ธรรมลงกรต

6. คุณศษิมณคิ์ กิติชาติพรพัฒน์

7. คุณกอบพร กุลสุรกิจ

8. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

9. คุณวิภาสิริ เกษมศุข

�0. คุณรัชนิภา พรรคพานิช

��. คุณสิทธิ์ จ่างตระกูล
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 อัตรา	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	
หุ้นสามัญ	 	 	 	 	 33,837.82	 69.17%	 33,837.82	 58.60%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 33,837.82	 69.17%	 33,837.82	 58.60%	
ธนาคาร	 	 	 	 	 6,489.02	 13.27%	 6,489.02	 11.24%	
 KBANK ธนาคารกสิกรไทย   8.40 �,982.40 4.05% �,982.40 3.43%
 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน   23.40 �,006.20 2.06% �,006.20 �.74%
 KTB ธนาคารกรุงไทย   87.00 2,088.00 4.27% 2,088.00 3.62%
 TMB ธนาคารทหารไทย   452.70 �,4�2.42 2.89% �,4�2.42 2.45%	
วัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 1,125.00	 2.30%	 1,125.00	 1.95%	
 SCC ปูนซิเมนต์ไทย   2.50 �,�25.00 2.30% �,�25.00 �.95%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 808.50	 1.65%	 808.50	 1.40%	
 IVL อินโดรามาเวนเจอร์ส   30.80 808.50 �.65% 808.50 �.40%	
พาณิชย์	 	 	 	 	 3,876.80	 7.93%	 3,876.80	 6.71%	
 CPALL ซีพีออลล์   37.60 �,7�0.80 3.50% �,7�0.80 2.96%
 MC แม๊คกรุ๊ป   3�.00 576.60 �.�8% 576.60 �.00%
 MEGA เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์   34.80 7�3.40 �.46% 7�3.40 �.24%
 ROBINS ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   �6.00 876.00 �.79% 876.00 �.52%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 2,974.50	 6.08%	 2,974.50	 5.15%	
 ADVANC แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส   6.00 �,356.00 2.77% �,356.00 2.35%
 DTAC โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น   3.00 322.50 0.66% 322.50 0.56%
 THCOM ไทยคม   32.00 �,296.00 2.65% �,296.00 2.24%	
พลังงานและสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 1,785.00	 3.65%	 1,785.00	 3.09%	
 PTT ปตท.   5.00 �,785.00 3.65% �,785.00 3.09%	
เงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 1,182.65	 2.42%	 1,182.65	 2.05%	
 SAWAD ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์�979   54.50 �,�82.65 2.42% �,�82.65 2.05%	
อาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 3,455.10	 7.06%	 3,455.10	 5.98%	
 CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   42.50 �,3�7.50 2.69% �,3�7.50 2.28%
 MINT ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล   42.40 �,547.60 3.�6% �,547.60 2.68%
 TUF ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์   8.00 590.00 �.2�% 590.00 �.02%	
การแพทย์	 	 	 	 	 2,754.27	 5.63%	 2,754.27	 4.77%	
 BGH กรุงเทพดุสิตเวชการ   �02.�0 �,909.27 3.90% �,909.27 3.3�%
 VIBHA โรงพยาบาลวิภาวดี   50.00 845.00 �.73% 845.00 �.46%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		 	 	 	 951.75	 1.94%	 951.75	 1.65%	
 CENTEL โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา   23.50 95�.75 �.94% 95�.75 �.65%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 3,761.49	 7.69%	 3,761.49	 6.51%	
 LPN แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์   54.90 �,�69.37 2.39% �,�69.37 2.03%
 QH ควอลิตี้เฮ้าส์   339.�0 �,424.22 2.9�% �,424.22 2.47%
 SPALI ศุภาลัย   45.80 �,�67.90 2.39% �,�67.90 2.02%	
ขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 2,635.24	 5.38%	 2,635.24	 4.56%	
 AOT ท่าอากาศยานไทย   5.80 �,409.40 2.88% �,409.40 2.44%
 BTS บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์   �23.20 �,225.84 2.50% �,225.84 2.�2%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	 	 	 	 	 2,038.50	 4.17%	 2,038.50	 3.53%	
 STEC ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น   75.50 2,038.50 4.�7% 2,038.50 3.53%	
หน่วยลงทุน	 	 	 	 	 89.04	 0.18%	 89.04	 0.15%	
กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ	 	 	 	 89.04	 0.18%	 89.04	 0.15%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 89.04	 0.18%	 89.04	 0.15%	
ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 89.04	 0.18%	 89.04	 0.15%	
 IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท   8.40 89.04 0.�8% 89.04 0.�5%	
พันธบัตร	หรือ	ตราสารหนี้	รัฐวิสาหกิจ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	
	 ระบบสถาบันการเงิน	 	 	 	 	 14,990.96	 30.65%	 14,990.96	 25.96%	
อายุคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	 	 	 	 	 14,990.96	 30.65%	 14,990.96	 25.96%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 	 14,990.96	 30.65%	 14,990.96	 25.96%	
 CB�4O09A ธนาคารแห่งประเทศไทย  9/�0/2557 �5,000.00 �4,990.96 30.65% �4,990.96 25.96%	
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*		 ตราสารหนี้หรือสิทธิ	ผิดนัดชำระหนี้	
 กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนไทยธำรงจำกัดเป็นเงินจำนวน30,000,000
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ �2 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ � สิงหาคม 2544 โดย
บริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ โดยเป็นไปตามประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนด

ตราสารหนี้ที่ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	
 กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท ไทย-เยอรมัน
โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงินต้นเท่ากับ �0,000,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ�2.625ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่3�กรกฎาคม2544และบริษัท
จัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นศูนย์ พร้อมทั้งตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ยที่คงค้างชำระ
ทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 3� มกราคม 254�
เป็นต้นมา
 ในวันที่�8พฤษภาคม2543ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งศาลเห็นชอบในแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น กองทุนจึงได้รับหุ้นกู้
ที่ถูกแปลงสภาพเป็นหนี้และหลักทรัพย์อื่นซึ่งมีดังต่อไปนี้
  บาท(ร้อยละ) อัตราดอกเบี้ย

�. หนี้ประเภทข* �,768,276 3.00
2. หนี้ประเภทค 3,6�4,958 -
3. หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,236,620 -
4. หุ้นสามัญ 2,380,�49 -

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการแก้ ไขแผน
ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่25กันยายน2544ในเรื่องระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น
งวดแรกของตราสารหนี้ประเภท ข โดยขอผ่อนผันออกไปอีก 2 ปี จากเดิมจะชำระคืน
เงินต้นภายใน �2 ปี และจะชำระคืนเงินต้นงวดแรกภายในวันที่ 30 กันยายน 2544
แก้ ไขเป็นจะชำระคืนเงินต้นภายใน �4 ปี และจะชำระคืนเงินต้นงวดแรกภายในวันที่
30 กันยายน 2546 และเรื่องระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จากเดิมนับตั้งแต่
วันที่�กรกฎาคม2548ถึงวันที่30มิถุนายน2555แก้ ไขเป็นนับตั้งแต่วันที่�กรกฎาคม
2548ถึงวันที่30มิถุนายน2557
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 กองทุนได้รับหนังสือชี้แจงการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการ
จัดสรรและการชำระหนี้ ให้แก่กองทุนในฐานะกลุ่มเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นกองทุนจึงได้รับหุ้นกู้และ
หลักทรัพย์ใหม่ดังต่อไปนี้

  บาท(ร้อยละ) อัตราดอกเบี้ย

�. หนี้ประเภทข* �,790,455 3.00
2. หนี้ประเภทค 3,660,300 -
3. หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,264,670 -
4. หุ้นสามัญ(จำนวน34,839หุ้น) 2,284,575 -

 เมื่อวันที่ 2� ตุลาคม 2545 กองทุนได้รับหนังสือชี้แจงการปรับตัวเลขการจัดสรร
ชำระหนี้ ผลจากการจัดสรรทำให้กองทุนได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้
  บาท
�. หนี้ประเภทข* �,790,456
2. หนี้ประเภทค 3,660,299

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 กองทุนได้รับหนังสือจากบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
จำกัด (มหาชน) ในเรื่องเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระเงินต้นของตราสารหนี้
ประเภท ข งวดแรกออกไปจากเดิมที่กำหนดให้ชำระในวันที่ 30 กันยายน 2546 จนกว่า
ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการแก้ ไขแผนฟื้นฟูครั้งที่ 2 ต่อมาในวันที่ 23
กรกฎาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบด้วยการแก้ ไขแผนฟื้นฟูแล้ว โดยแผนฟื้นฟู
ที่แก้ ไขกำหนดให้แปลงหนี้ประเภท ข ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 92 ของมูลหนี้และหุ้นกู้
แปลงสภาพทั้งหมดเป็นทุน
 เมื่อวันที่23กรกฎาคม2547ศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบด้วยการแก้ ไขแผนฟื้นฟู
ของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการแก้ ไขแผนฟื้นฟูครั้งที่ 3 นี้
ทำให้มูลหนี้ประเภท ค. ได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนในวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำร้อง
ขอเสนอแก้ ไขแผนฟื้นฟูครั้งที่3
 เมื่อวันที่�9สิงหาคม2547กองทุนได้รับหนังสือจากบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส์
จำกัด (มหาชน) ในการแปลงสภาพหนี้ประเภท ข เป็นทุน ผลจากการแปลงสภาพหนี้
ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของหนี้ประเภทขและหุ้นสามัญมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  บาท
�. หนี้ประเภทข* �39,366
2. หุ้นสามัญ(จำนวน�99,948หุ้น) 3,935,665

 เมื่อวันที่�พฤศจิกายน2547กองทุนได้รับหนังสือจากบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส์
จำกัด (มหาชน) ในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ผลจากการแปลงสภาพ
หนี้ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  บาท
�. หุ้นสามัญ(จำนวน426,4�5หุ้น) 6,200,335
2. หุ้นกู้แปลงสภาพ -




รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ) 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 อัตรา	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ		
หุ้นกู้	 	 	 	 	 0.00	 0.00%	 0.00	 0.00%	
ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 	 	 	 0.00	 0.00%	 0.00	 0.00%	
 TRONG#�* เงินทุนไทยธำรง �2.00% �/8/2544 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%	
เงินฝากธนาคาร	 	 	 	 	 	 	 6,883.01	 11.92%	
ประเภทออมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 5,471.45	 9.48%	
 SCB-S/A ธนาคารไทยพาณิชย์   3,943.52   3,946.70 6.83%
 UOBT-S/A ธนาคารยูโอบี   �,5�8.64   �,524.75 2.64%
ประเภทกระแสรายวัน	 	 	 	 	 	 	 1,411.56	 2.44%	
 TISCOB-C/A ธนาคารทิสโก้   �,405.57   �,4��.56 2.44%	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	
 สินทรัพย์อื่น       4,336.76 7.5�%
 หนี้สินอื่น       (2,393.27) (4.�4%)	
รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 	 48,917.83	 100.00%	 57,744.33	 100.00%	
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 เมื่อวันที่ 30มิถุนายน2549กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �35,880


 เมื่อวันที่ 29กันยายน2549กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �34,�40


 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2549กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �32,398


 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �29,785


 ตั้งแต่วันที่ � มิถุนายน 2550 กองทุนได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย-เยอรมัน

โปรดักส์จำกัด(มหาชน)ออกทั้งหมด

 เมื่อวันที่ 29มิถุนายน2550กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �27,�7�


 เมื่อวันที่ 28กันยายน2550กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �24,558


 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2550กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภทข

ผลจากการรับชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหนี้ประเภท ข ดังกล่าวทำให้ยอดคงเหลือของ

หนี้ประเภทขมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บาท

�. หนี้ประเภทข* �2�,945


 เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2552กองทุนได้รับชำระคืนเงินต้นของหนี้ประเภทขตามแผน

ฟื้นฟูกิจการของบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส์จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญาดังนั้นกองทุนจึงได้ทำการปลดหนี้ที่คงเหลือทั้งหมดให้กับบริษัทไทยไทย-เยอรมัน

โปรดักส์จำกัด(มหาชน)



 หมายเหตุ*เนื่องจากได้มีการแก้ ไขแผนฟื้นฟูกิจการจึงมีผลทำให้เงื่อนไขการจ่ายชำระ

คืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ประเภท ข. เปลี่ยนแปลงไปเป็นดังนี้ หนี้ประเภท ข.

จะชำระคืนเงินต้นภายใน �4 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูของบริษัท

ไทย-เยอรมันโปรดักส์จำกัด (มหาชน)ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 3�ธันวาคม2557

โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายน

และธันวาคมในอัตราดังนี้

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีสำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี2547

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีสำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี2548

- อัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่าเฉลี่ย MLR ต่อปีของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี2549เป็นต้นไป


 กองทุนในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท

ดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจาก

ดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3�8,64�.24 บาท บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มี

คำสั่งแบ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 255� กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่

� จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 73,304.20 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน245,337.04บาท

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ในการแบ่ง

ครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 884.28 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน244,452.76บาท

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ในการแบ่ง

ครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน �,�67.44 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน243,285.32บาท

 กองทุนในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตรจำกัด (มหาชน)ซึ่งบริษัท

ดังกล่าวได้ถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2540 และถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างกองทุนจาก

ดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 574,684.93 บาท ต่อมากรมบังคับคดีได้มีคำสั่งแบ่ง

ทรัพย์สินตามรายละเอียดดังนี้

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ในการแบ่ง

ครั้งที่�จากกรมบังคับคดีเป็นจำนวนเงิน�52,542.�7บาทซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน422,�42.76บาท

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 255� กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ในการแบ่ง

ครั้งที่ 2 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน �4,��6.46 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน408,026.30บาท

 เมื่อวันที่ �8 มกราคม 2555 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ในการแบ่ง

ครั้งที่ 3 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน 3,344.67 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน404,68�.63บาท

 เมื่อวันที่ �9 สิงหาคม 2556 กองทุนได้รับเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้เจ้าหนี้ ในการแบ่ง

ครั้งที่ 4 จากกรมบังคับคดี เป็นจำนวนเงิน �,05�.67 บาท ซึ่งทำให้มีมูลหนี้คงเหลือเป็น

จำนวนเงิน403,629.96บาท
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล	

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล ซึ่ง

ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนณ วันที่ 27 กันยายน

2557 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส

เงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน	

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี	

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก

ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการ

สอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ

ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

โดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกองทุนการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น	

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด

ไพบูลย์ทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 27 กันยายน 2557 และผลการดำเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน


  

 

 (นางสาวชมภูนุชแซ่แต้)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน8382



บริษัทพีวีออดิทจำกัด

กรุงเทพฯ3พฤศจิกายน2557

งบดุล 
ณ	วันที่	27	กันยายน	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย	์

 เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

  (ราคาทุน75,750,057.49บาท

  ในปี2557และ86,483,345.26บาท

  ในปี2556) 3,6,8,�� 48,9�7,828.35 57,0�8,2�7.09

 เงินฝากธนาคาร 5,�� 6,867,726.67 5,�35,898.85

 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก

  การรับชำระหนี้แทน �0 2,465,560.7� 2,452,853.�2

 ลูกหนี้

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  39,886.40 �9,3�6.23

  จากการขายเงินลงทุน 8 4,297,563.29 ��6,575.04

 สินทรัพย์อื่น  �4,594.23 20,394.78

  รวมสินทรัพย์  62,603,�59.65 64,763,255.��

หนี้สิน	

 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 8 2,269,572.57 �,0�4,23�.58

 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก

  การรับชำระหนี้

  รอชำระคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน �0 2,465,560.7� 2,452,853.�2

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 �2�,046.99 �23,�40.8�

 หนี้สินอื่น  2,645.7� 3,384.25

  รวมหนี้สิน  4,858,825.98 3,593,609.76

สินทรัพย์สุทธิ  57,744,333.67 6�,�69,645.35


สินทรัพย์สุทธิ:

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  57,694,524.46 58,072,398.35

 กำไร(ขาดทุน)สะสม

  บัญชีปรับสมดุล  225,590,62�.34 225,532,399.28

  ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน 4 (225,540,8�2.�3) (222,435,�52.28)

  สินทรัพย์สุทธิ  57,744,333.67 6�,�69,645.35


สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย �0.0086 �0.5333

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

 ณวันสิ้นปี(หน่วย) 5,769,452.4456 5,807,239.8349
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	



1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล	

 กองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 โดย

มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน �,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น �00 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วย

ลงทุนละ �0 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็น

ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

ของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวทั้งในตราสารทุนและ

ตราสารหนี้ โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่เกินร้อยละ65และไม่น้อยกว่าร้อยละ35ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน



2.	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยนอกจากนี้

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ �06

เรื่อง“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน 3

 รายได้เงินปันผล 8 930,020.40 �,�50,922.93

 รายได้ดอกเบี้ย  444,026.85 64�,752.70

  รวมรายได้  �,374,047.25 �,792,675.63

ค่าใช้จ่าย 3

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7,8 576,229.62 677,857.6�

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 34,573.86 40,67�.54

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 72,028.72 65,888.37

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  40,900.00 40,800.00

 ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  7�5.00 �,555.00

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ��2,096.88 �32,870.97

  รวมค่าใช้จ่าย  836,544.08 959,643.49

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  537,503.�7 833,032.�4


รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

 รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  �,286,73�.42 �4,058,�85.56

 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

  จากเงินลงทุน  2,632,899.03 (5,3�4,94�.88)

รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

 และที่ยังไม่เกิดขึ้น  3,9�9,630.45 8,743,243.68


การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  4,457,�33.62 9,576,275.82

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่

�มกราคม2556ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี/

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

 การตีความมาตรฐานการบัญชี/

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�2 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20(ปรับปรุง2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

  รัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2�(ปรับปรุง2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�0 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มี

  ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

  ดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2� ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์

  ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

  ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการ

  รับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี

 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี

 รอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่�มกราคม2557ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี/

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�(ปรับปรุง2555) การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่7(ปรับปรุง2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�2(ปรับปรุง2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�7(ปรับปรุง2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�8(ปรับปรุง2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�9(ปรับปรุง2555) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2�(ปรับปรุง2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่28(ปรับปรุง2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่3�(ปรับปรุง2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34(ปรับปรุง2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 (ปรับปรุง2555)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3 การรวมธุรกิจ

 (ปรับปรุง2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

 (ปรับปรุง2555) การดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

 (ปรับปรุง2555)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

 ฉบับที่� รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

 ฉบับที่4 เช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

 ฉบับที่5 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

 ฉบับที่7 บัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการ

เงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 ฉบับที่�0

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่�2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่�3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 ฉบับที่�7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 ฉบับที่�8

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�5 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

บริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์



ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี

 เริ่มในหรือหลังวันที่�มกราคม2559ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4 สัญญาประกันภัย



 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปี

ที่เริ่มใช้



3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	

 การแบ่งปันส่วนทุน	

 กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสมณวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล



 การวัดค่าเงินลงทุน	

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิใน

เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้น

ที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ

ขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทน

จากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยณวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนณวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



 หลักทรัพย์ที่ให้ยืมภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย	์

 กองทุนได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้ยืม และ

ได้รับชดเชยรายได้ดอกเบี้ยรับหรือเงินปันผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืม กำไรหรือขาดทุนจาก

การวัดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมถือเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ของกองทุน



 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

เงินลงทุน



 การใช้ประมาณการทางบัญช	ี

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้



4.	 ขาดทุนสะสมต้นปี	

 บาท

  2557 2556

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดง

 เป็นรายการต่างหากได้  (338,7�8,05�.97) (338,7�8,05�.97)

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  - �,�07,79�.46

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  �25,289,6�5.0� ��4,�00,�99.20

ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  (9,006,7�5.32) (3,69�,773.44)

ขาดทุนสะสมต้นปี  (222,435,�52.28) (227,20�,834.75)





�0

5.	 เงินฝากธนาคาร	

 ณวันที่27กันยายน2556และ2555เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

  อัตราดอกเบี้ย

 บาท (ร้อยละ)

 ธนาคาร 2557 2556 2557 2556

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน) �,405,566.07 3,350,3�5.63 �.75 2.00

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) 3,943,5�8.75 �,783,222.25 0.375 0.625

ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) �,5�8,64�.85 2,360.97 �.65 �.65

 รวมเงินฝากธนาคาร 6,867,726.67 5,�35,898.85


6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน	

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่27กันยายน2557กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋ว

สัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน256.7�ล้านบาท (ปี2556:จำนวนเงิน372.7�ล้านบาท) โดย

คิดเป็นอัตราร้อยละ 476.58 (ปี 2556: ร้อยละ 588.23) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 269.09

ล้านบาท(ปี2556:จำนวนเงิน386.28ล้านบาท)โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ499.56(ปี2556:

ร้อยละ609.65)ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี


7.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน	

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนสรุปได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ �.00ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน0.07ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน0.�25ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน


8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่27กันยายน2557และ2556มีดังต่อไปนี้



 บาท นโยบาย

 2557 2556 การกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 576,229.62 677,857.6� ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 72,028.72 65,888.37 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน - �,546,0�4.25 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน - 3,�2�,423.82 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล - 25,800.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ธนาคารออมสิน-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์

ซื้อเงินลงทุน 27,97�,606.07 �5,98�,037.7� ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน - 4,006,409.32 ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ค่านายหน้า �83,948.78 350,663.34 ราคาตลาด



 ณ วันที่ 27 กันยายน 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 บาท

  2557 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 48,�80.6� 49,907.86

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 6,022.58 6,238.48

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 2,826,797.48 -

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 869,323.88 959,008.66


9.	 การแบ่งปันส่วนทุน	

 เมื่อวันที่22ตุลาคม2556คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนมีมติในที่ประชุมครั้ง

ที่ 29/2556 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2556

ในอัตราหน่วยละ�.30บาทรวมเป็นเงิน7.56ล้านบาท

 เมื่อวันที่�8ตุลาคม2555คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนมีมติในที่ประชุมครั้ง

ที่ 3�/2555 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2555

ในอัตราหน่วยละ0.75บาทรวมเป็นเงิน4.8�ล้านบาท


10.	 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	

 เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้เป็นเงินสดได้จากทรัพย์สินที่ได้รับมาจาก

การรับชำระหนี้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนณ วันครบ

กำหนดอายุโครงการกองทุนรวมออมสินไพบูลย์ทรัพย์จะเป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากการขาย

ทรัพย์สินที่ ได้รับชำระหนี้แทนทั้งหมดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่กน.�4/2544


11.	 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน	

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

 มูลค่ายุติธรรม	

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนณวันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่

ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสำคัญ


 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้

ดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของกองทุน

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่27กันยายน2557  

 มีอัตราดอกเบี้ย มีอัตรา

 ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา

 อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 6,867,726.67 - - 6,867,726.67

พันธบัตร - - �4,990,964.35 �4,990,964.35

หลักทรัพย์จดทะเบียน - - 33,837,824.00 33,837,824.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - - 89,040.00 89,040.00



��

 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ ในงบดุล) ณ วันที่

27กันยายน2557มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

  ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดรวม  

 ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

พันธบัตร �4,990,964.35 - - �4,990,964.35

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

 วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 27 กันยายน

2556มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่27กันยายน2557  

  เมื่อทวงถาม ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี ไม่มีกำหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝาก

 ธนาคาร 6,867,726.67 - - - - 6,867,726.67

พันธบัตร - �4,990,964.35 - - - �4,990,964.35

หลักทรัพย์

 จดทะเบียน - - - - 33,837,824.00 33,837,824.00

หลักทรัพย์

 ไม่จดทะเบียน - - - - 89,040.00 89,040.00

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการ

เก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


 ความเสี่ยงด้านตลาด	

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผล

ตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง

สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือ

ด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ

ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคา

ของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้


 การบริหารความเสี่ยง	

 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเช่นการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน


12.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

 เมื่อวันที่22ตุลาคม2557คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนมีมติในที่ประชุมครั้ง

ที่�8/2557ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่27กันยายน2557ใน

อัตราหน่วยละ0.3�บาท



13.	 การอนุมัติงบการเงิน	

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

2557



โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาต โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399 กด 0 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนาณัติคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนชาต ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้ 

คุณนิวัตต์น้อยหิรัญ

คุณจรัญภาวมิ่งมงคล

คุณพจน์นาคประสิทธิ์

คุณจำเนียรวัฒนสุรวิทย์

คุณคมกฤชยังปักษี

คุณคมสรรต้องหุ้ย

คุณชรินทร์ยิ้มประดิษฐ์

คุณชัยวัฒน์ควรฤาชัย

คุณชุติพงศ์กมลวัฒนานนท์

คุณเชฏฐแช่มปรีชา

คุณณัฐพงศ์สิทธิวุฒิ

คุณดลเดชทองดีเลิศ

คุณตฤณพงษ์ทับทิมสี

คุณเทวกุลชูช่อ

คุณธนวัฒน์กองกาญจนะ

คุณธนสิทธิ์บุญภู

คุณธนะรัตน์ภาคกล้า

คุณนันทิเมชภู่เพชร

คุณบุญฤทธิ์นิศาภากร

คุณปริยจักร์ลาภเจริญ

คุณพลธรศุภปิยะ

คุณพสวัตรังษี

คุณพิโรดมวิถีธรรมศักดิ์

คุณภาคภูมิสงตะคุ

คุณภาณุพงศ์พุ่มดนตรี

คุณภาณุวัฒน์วินทุพราหมณกุล

คุณภูริวัชรสุขาภิรมย์

คุณรชตวิบูลชัย

คุณรัฐพงค์แสงสุข

คุณวสันต์แซ่คู

คุณวัจน์ศรีพลพรรค

คุณศตวรรษวิศรุตรัตน

คุณศิริโชคมีชัย

คุณสมพฤทธิ์ด่านวรพงศ์

คุณสยามยิ่งพัฒนสุนทร

คุณสารัตถ์นิ่มละมัย

คุณสารินทร์ทับทิมสี

คุณสุชาติลิ้มทรัพย์

คุณสุทธินันท์ทองเชื้อ

คุณสุภชัยเดชแพ

คุณสุรินทร์ลิ้มทรัพย์

คุณอนันต์บุญธาราม

คุณอภิชาติสุริย์

คุณกมลเนตรอำพันธ์

คุณกาญจนาแซ่จึง

คุณกิติยาขำเปรม

คุณณัฐวิดานากลาง

คุณณิชารีย์อดุลยรัตนนุกุล

คุณเดือนฉายปุณศรี

คุณธิษณาเทวรักษ์พิทักษ์

คุณนภัสสรจิตจำนงค์เมต

คุณนิจฉราแจ้งอรัญญิก

คุณประภาพรทองเชื้อ

คุณประภาศรีทองเชื้อ

คุณปวันรัตน์ผจญศิลป์

คุณผกากรองวาทศิลป์

คุณพรกรัณย์นิ่มละมัย

คุณพรภวิษย์เทวรักษ์พิทักษ์

คุณพิรดาศรีวิวัฒน์

คุณภัทราภรณ์ยังปักษี

คุณภัทรายุมีแก้วน้อย

คุณภาวิณีจันทร์สุข

คุณมธุรินวิบูลชัย

คุณวลัญช์พิมลสงตะคุ

คุณศมนยิ่งพัฒนสุนทร

คุณสมาภรณ์ยิ่งพัฒนสุนทร

คุณสุกันต์ธีร์ด่านวรพงศ์

คุณสุจิตราศรีฮาด

คุณสุชาดาศรีลาแสง

คุณสุวฤนธ์ด่านวรพงศ์

คุณสุวิชญารังษี

คุณอมรรัตน์นิศาภากร

คุณอรพิมพ์รักษาผล

คุณสมานพึ่งไชย

คุณยงยุทธสุวรรณปรีดี

คุณวิรัตน์วาที

คุณกนกวรรณน้ำจันทร์

คุณกนิษฐามุสิกวัด

คุณกนิษฐาวุฒิยา

คุณกรกนกโสพรรณรัตน์

คุณกรณิศาศาสตร์สาระ

คุณกฤติกาโพธิ์ทอง

คุณกลอยใจดวงแก้ว

คุณกอบกุลชุมเสนา

คุณกัลยาชัยวัชรากูล

คุณกัลยาณีเมตตาพจน์

คุณกาญจนาแก้วรอด

คุณกาญจนีฟ้ากระจ่าง

คุณเกตแก้วบุราณเดช

คุณเกตนิภาสำแดงพันธ์

คุณโกศลตัณฑางกูร

คุณขนิษฐารักซ้อน

คุณขวัญใจทองตัด

คุณจรรยาพูลผล

คุณจันทร์จิราพรพิศาล

คุณจันทิมาเศรษฐประณัยน์

คุณจำเริญมีทิพย์

คุณจิตรารัตตะกุญชร

คุณจิตราภรณ์บัวคำ

คุณจีรฎาพรตันติพิสมร
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คุณเจนจิราวิชชานนท์

คุณแจ่มจันทร์เทพาขันธ์

คุณฉัตรพรช่างแกะ

คุณแฉล้มศรีสวย

คุณชมนาดชุมพล

คุณชยานันท์ตาตะบุตร

คุณชลธิชาแก้วแสงแจ่ม

คุณชัชฎาพรวุฒากร

คุณชาลีนีวัฒนะกุล

คุณชุษณาบุณยรัตพันธุ์

คุณชูขวัญวงษ์หมี

คุณชูจิตดิเรกวัฒนชัย

คุณซิ้วเตียงแซ่ตั้ง

คุณณัฎฐิณีผดุงพันธุ์

คุณณัฐกานต์นากลาง

คุณดาวรุ่งอาชววาณิชกุล

คุณทองดีศรีสุระ

คุณทิพย์มาศสรสุวรรณ

คุณทิพย์รัตน์อาจคุ้มวงศ์

คุณทิพย์วรรณคล้ายเผือก

คุณทิพวรรณแซ่ว่อง

คุณทิวากรเจริญวิเศษศิลป์

คุณธนาพรเผ่ามหานาคะ

คุณธัญภาสารพุทธิเดชา

คุณนงคราญอินทะชุ่ม

คุณนงลักษณ์แสงใสสี

คุณนพวรรณอัครเจษฎากร

คุณนฤมลปฏิคม

คุณนวนละอองบุญเตี้ย

คุณนวลจันทร์กฤษณจักราวัฒน์

คุณนวลศรีมาศวิเชียร

คุณนันทกาชัยบาล

คุณนันทาอนุศัพท์

คุณนัมมะทาตัณฑางกูร

คุณนิรัติศัยรักมาก

คุณนิลาวรรณตรีกิจจำรูญ

คุณบงกชอิศระ

คุณบังอรนิยบุตร

คุณบุษราคัมนิสยันต์

คุณเบญจวรรณพรดำเนินพงศ์

คุณปนัดดาเหลืองวรพันธ์

คุณประทุมสง่าศรี

คุณประเทืองแซ่เหงียน

คุณประพิมพ์เสนาขันธ์

คุณประไพแฮพฤกษ์

คุณปราณีทองแดง

คุณปัชญาอ่อนศรี

คุณปาริชาติรัตนศักดิ์ธารา

คุณปิยพรเปรมนิรันดร

คุณปิยาภรณ์เลิศเกรียงไกรกิจ

คุณพรทิพย์ธีรเลิศพาณิช

คุณพรทิพย์เนตรสุวรรณ

คุณพรทิพย์โรจนวงศ์

คุณพรพรรณจินดาวัฒนวงศ์

คุณพรรณิพาจรรยา

คุณพระเยาว์วิชาชาติ

คุณพวงแก้วใจสอาด

คุณพวงทองไกรพิบูลย์

คุณพวงเพ็ชรนันทไชย

คุณพัชนีพงศ์เชี่ยวบุญ

คุณพัชรินทร์บัณฑิตย์นพรัตน์

คุณพัชรีมาบุญญานนท์

คุณพัชรีวงษ์อาชีพ

คุณพิศมัยวัฒนมงคลศิลป์

คุณเพ็ญจันทร์คทาวัชรกุล

คุณเฟื่องฟ้ารัตนเสริมพงศ์

คุณภาวนาเมฆหยก

คุณภาวิณีพรหมสาขาณสกลนคร

คุณภาวิณีมณี

คุณมณีเฮงพัฒนาพงค์

คุณมนัชยาสดศรี

คุณมยุรีเบาะสาร

คุณมาลีดวงเดช

คุณไมตรีขุนสมุทร

คุณไมล์พานนนท์

คุณยวิษฐาจันทร์ทิพย์

คุณยุพดีขันแก้ว

คุณยุพาบัวทอง

คุณยุพินหุตายน

คุณเยาวรัตน์ผลจันทร์

คุณรสรินรินสถิตนนท์

คุณรัชดาวรรณอินนา

คุณรัชนีแดงวิไล

คุณรันดรวงษ์สาคร

คุณรุ่งทิพย์ปุ้มกระโทก

คุณรุ่งนภาดำรงศีล

คุณรุ่งนภานามปวน

คุณรุ่งนภาวรรณนิกูล

คุณรุจิรัตน์พิชิตธนปัญญา

คุณรุจีพัชรโรจนกุล

คุณเรณูรจนากุล

คุณเรืองศิริอติการบดี

คุณโรสรินลักษณะยิ่งยง

คุณลักขณาโสภณธรรมาภรณ์

คุณลัดดาสุวรรณปาล

คุณลัดดาวัลย์อำพันธ์

คุณลำยองภูมิวณิชกิจ

คุณเล็กจันเต็ม

คุณวรมณีคุณาเวชกิจ

คุณวรัญชรีชัยวัฒนลิขิต

คุณวรางคณาไขเจริญ

คุณวราภรณ์ทรัพย์รังสี

คุณวริศราสัตยชิติ

คุณวโรชาวงศ์สินธุ์เชาว์

คุณวไลลักษณ์พงศ์เจริญหิรัญ

คุณวะระณีสุขสอน

คุณวัชรีช่วยคุ้ม

คุณวันทนาทิพยจันทร์

คุณวันเพ็ญมังกร

คุณวาณีนิติรัฐสุวรรณ

คุณวิกานดาแซ่หว่อง

คุณวิจิตราสกุลพิชัยรัตน์

คุณวิมลรัตน์นภาวิชยานันท์

คุณวิรินลาคำอุด

คุณวิลาวัลผลพลอย

คุณวิไลวรรณธโนปจัยรัตน์

คุณศรีรัตน์พู่พิรุฬพ์

คุณศรีสมพรเอื้อจิระพงษ์พันธ์

คุณศศิพรสิทธิพันธุ์

คุณศิริเพ็ญวานิชานันท์

คุณศิริลักษณ์จองวิจิตรกุล

คุณศิวาพรแก้วพุทธชาติ

คุณศุจิรัตน์ทีฆะทิพย์สกุล

คุณศุภมิตคีรีคามสุข

คุณโศจิภัทรแก้วมณี

คุณสนธยาเซ็นนันท์

คุณสมควรชุดนอก

คุณสมใจสิริจงวัฒนา

คุณสมใจอมรประดิษฐ์กุล

คุณสมพรเจริญสกุล

คุณสมพรอ่อนศรี

คุณสมศรีเดชาคนี

คุณสมศรีศรีนิยม

คุณสมสมรภูมิเกษมศักดิ์

คุณสมสินคงเรือง

คุณสร้อยทิพย์มานะกอบการ

คุณสร้อยสุดาแก้วขำ

คุณสอดสุระสังวาล

คุณสุกัญญาหอมสมบัติ

คุณสุขกมลนันทะแสน

คุณสุณีย์ภักดี

คุณสุติยาภรณ์จริยะวรกุล

คุณสุทธิสาจิโรจน์กุล

คุณสุธาทิพย์เพ็ชร์บูรณ์

คุณสุธิดาจารุดุล

คุณสุนัญญาศรีเสริฐผล

คุณสุนิศาจันทร์พาณิชย์

คุณสุนีย์มงคลสวัสดิ์

คุณสุปราณีกอบเกิด

คุณสุพรรณาอัชชศิริ

คุณสุพินนิติธรรมวิจารณ์

คุณสุภาปิยะกรทวีรุ่ง

คุณสุภาพรบุญรินทร์

คุณสุภาภรณ์จันทร์จรัสจิตต์

คุณสุมิตรานัยสงวนศรี

คุณสุรางค์แสงธนู

คุณสุรีพรอิ่มอรุณรักษ์

คุณสุรีย์เจริญศรีธนากุล

คุณสุรีย์ธูปเทียน

คุณสุรีย์เพียรประจำ

คุณสุลักษณีกิติคุณไพโรจน์

คุณสุวิมลพรหมประกาย

คุณเสนอไชยจรัส

คุณเสาวภาแซ่เตียว

คุณโสภิตพงษ์รัตนสวัสดิ์

คุณหนูเพียรแน่นวงษ์

คุณห่าดีแซ่เตียว

คุณองุ่นแซ่ตั้น

คุณอดิวรรณ์ชุ่มจิตร

คุณอภิรมย์มาลีศรีประเสริฐ

คุณอมรรัตน์ประเสริฐศิลป์

คุณอรพัชด่านวรพงศ์

คุณอรพินวัฒเนสก์

คุณอรวรรณบุญเตี้ย

คุณอังคณานรากรไพจิตร์

คุณอัญชลีแซ่ซิ้ม

คุณอัญชลีเตชะพิชญภักดี

คุณอัญชิสาก้อนทอง

คุณอัปสรศรีพูลเรือง

คุณอาระยาบุญคง

คุณอาริษาจันทร์เจือ

คุณอุทัยสินวิเชียรรัตน์

คุณจันทร์ศรีเจริญ

คุณเสาร์คงประเสริฐ

คุณกนกกาญจน์ยังวิเศษสุข

คุณกนกพรบุญคมรัตน์

คุณกนกวรรณศรีทัศนีย์

คุณกนิษฐาพรพงศ์ธนกุล

คุณกมลเพ็งสะและ

คุณกระจ่างจิตอุไรกุล

คุณกรีดโคจรนา

คุณกัญญาไกรวีระเดชาชัย

คุณกัลยาชนะคช

คุณกาญจนาโอภาสพินิจ

คุณกาบแก้วทิพย์สองเมือง

คุณกิมล้วนชูวงค์วุฒิ

คุณกิมเลี้ยงอยู่ยอด

คุณกิมเอ็งอรรฆยจินดา

คุณกุลศรีแซ่ภู่

คุณขวัญจิตรห้วยหงษ์ทอง

คุณข่าฮุ้งแซ่เลี่ยว

คุณคุณทองบุตรโยจันโท

คุณเครือวัลย์กุศลพัฒน์

คุณเครือวัลย์นุ่มวงศ์

คุณเคลือบก้อนคำ

คุณงามตาหนุ่ยศรี

คุณจงจิตพัฒมุข

คุณจงจินต์วราวุฒิ

คุณจตุกาญจน์กนกะรัตน์

คุณจรรยาสินบัวทอง

คุณจเรียมมีแก้วน้อย

คุณจันทร์พลอยสินสุขเศรษฐ์

คุณจารุณีลิ่มมานะกุล

คุณจินดาแต้มเจริญ

คุณจิระกูลเอี่ยมตระกูล

คุณจุฬาแซ่คู

คุณเจริญบุญส่งเสริม

คุณเจียมธะนุราช

คุณแจ่มจันทร์บัวหมื่นชล

คุณฉลวยรักษาสุข

คุณฉลวยวงศ์หงษ์ทอง

คุณเฉลียวรัตน์ประสาทพร

คุณชวนพิศอะมะมูล

คุณชะเอมพงษ์แพทย์

คุณชิดชนกเรืองเวช

คุณชิดชมฮิรางะ

คุณชุติมารัชตะสัมฤทธิ์

คุณชุลีกรพิทักษ์ธานินทร์

คุณเชงทรัพย์สกุล

คุณซุกฟ้าบูรพานนท์

คุณเซี่ยมลั้งแซ่ลี้

คุณฐิติรัตน์รื่นเอม

คุณณัฏฐพรสะตะ

คุณณัฐนันท์ทิมปรางค์

คุณณัฐนันท์เอกบุศย์

คุณณิชาอินต๊ะพิงค์

คุณดรรชนีบุณฑริก

คุณดวงใจโกมลวิวัฒน์

คุณดวงใจรัตนเศรณี

คุณดวงเนตรดุริยพันธุ์

คุณดวงประทุมศิริขันธ์

คุณดวงสุดารอดภัย

คุณต้องใจทุมมาลา

คุณตี๋นุชโพธิ์

คุณเตือนจิตสนสมบัติ

คุณถนอมศรีธรรมรุจิ

คุณแถมทองสุวรรณจันทร์

คุณทองใบอินทร์พรมมา

คุณทองเปลวศุภาคม

คุณทองพูนทุมสวัสดิ์

คุณทองหล่อบุญเกษม

คุณทัตพรศรีทัศนีย์

คุณธนารัตน์จิระอรุณ

คุณนงเยาว์รื่นยานและ/หรือ

เรือตรีมาโนชรื่นยาน

คุณนพพรอุบลบาน

คุณนพวรรณเชาวน์เพชร

คุณนวพรทรัพย์ปรุง

คุณนวยผ่ามถิ

คุณนวลสมรสมสุข
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คุณน้อยวงศ์เพ็ชรศรี

คุณนันทนาศรีสมบัติ

คุณนันทวรรณเวียงคำ

คุณนันทิยาก๋าตุ้ย

คุณนิจวรรณสายกันดก

คุณนิตยาแสงเขียว

คุณนิภานาคทอง

คุณนิภาอุนธุโร

คุณนิภาภรณ์แซ่โค้ว

คุณนิ่มนวลสอาด

คุณนิรมลจงชาณสิกโธ

คุณเนาวรัตน์ระน้อย

คุณบัวเขียวจันทร์อ่อน

คุณบุญจันทร์จวงสอน

คุณบุญเจือพันธ์วานิช

คุณบุญเจือสวัสดีพุทธา

คุณบุญพามาพรหมวงศ์ชัย

คุณบุญเรืองสรรเสริญ

คุณบุบผาอุทัยเลิศ

คุณเบญจภัคมานะกุล

คุณเบญจมาศเอี่ยมอ่วม

คุณประทุมจินดาวงศ์

คุณประทุมริดจันทร์

คุณประไพศรีสมรส

คุณปราณีกาญจนานิจ

คุณปราณีโอทอง

คุณปรารถนาตอเงิน

คุณปราศรัยจึงตระกูลพานิช

คุณปรีดาเชื้อประเสริฐ

คุณปานแซ่อึ้ง

คุณปิยะพรมีศักดิ์

คุณเปรมจิตรชพานนท์

คุณผกากรองศรีสมสุข

คุณผ่องศรีจันทร์ปรุง

คุณผ่องศรีสารรัมย์

คุณพจนีย์อุยานนทรักษ์

คุณพรทิพย์นัยเนตร

คุณพรทิพย์เสมา

คุณพรพิมลนาคเอี่ยม

คุณพรศุลีชนังกลาง

คุณพวงวรรณไกรสินธุ์

คุณพัชรีวิมลศักดิ์พีรกุล

คุณพันธุ์ทิพย์สมพันธ์สาทิตย์

คุณพิกุลเวียงใต้

คุณพินพูลน้อย

คุณพิมพ์พิมพาพิพัฒน์

คุณพิมพ์สุขไป๋

คุณพิมลพรรณเมฆธน

คุณพิมลลักษณ์ศรีสุวรรณ์

คุณเพ็ญนภากูลณรงค์

คุณเพ็ญศิริดีเมลโล

คุณเพลินสุวัฒกุล

คุณเพลินใจไทรใหญ่

คุณเพลินพิศเรืองสิงห์

คุณเพียงเพ็ญสุดดีพงษ์

คุณภักดีอินทวงศ์

คุณภุมรินทร์ตันประดิษฐ์

คุณมณีจันทร์งาม

คุณมณีสาระไกร

คุณมยุราหัสดินรัตน์

คุณมรกตสุดเกตุ

คุณมุกดารัตน์กิไพโรจน์

คุณแม้นพิมพ์เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

คุณยวนใจกองจันทร์ดี

คุณยาใจไตรยสุนันท์

คุณยุพาแสงวัฒนรัตน์

คุณยุพินเตียสุวรรณ

คุณยุพินมุ่งสระกลาง

คุณยุพินวิยะสาร

คุณเยาวเรศสมณาวิริยะ

คุณเยาวลักษณ์ชินพรม

คุณแย้มฤทธิชัย

คุณใยพรหมแก้ว

คุณรวยช่วยสกุล

คุณรสรินโศจิพันธุ์

คุณรัชนีทองวัง

คุณรัศมีจันทรา

คุณรุ่งฤดีดลวาส

คุณเรณูมีเดช

คุณลลิตาศรีไพโรจน์

คุณละมัยหิมะมาน

คุณละเอียดจองวิจิตรกุล

คุณละเอียดเพ็ชรภักดิ์

คุณลานเด่าถิ

คุณลำดวนผงบุญตา

คุณลำดวนอังคณาเจริญชัย

คุณลำยงศรีวราพงศ์

คุณลิ่มสุขสังวาลย์

คุณลิ่วขาวเผือก

คุณวชิราภรณ์ฟองดาวิรัตน์

คุณวดีทองสุก

คุณวรรณาสายกระสุน

คุณวรรณีบุญศิริพันธ์

คุณวรรณีรัตตประดิษฐ์

คุณวรรดีอภิบาลปฐมรัฐ

คุณวราภรณ์ทิวาราตรีวิทย์

คุณวราลักษณ์มนตรีวงษ์

คุณวราลักษณ์ไวยธิรา

คุณวัชราพฤกษ์วัชรกุล

คุณวัชรีมารมย์

คุณวัลภามงคลธารณ์

คุณวารินทิพย์ศรีแก้ว

คุณวิเชียรพานิช

คุณวิภาลีเยี่ยมสกุล

คุณวิภาดาธีรเนตร

คุณวิภาดาพหุรวงษ์

คุณวิภาพรฉัตรวนิชเสถียร

คุณวิไลเจียมสากล

คุณศรีนวลจิโนรส

คุณศรีพรมขลุ่ยกระโทก

คุณศรีวรรณวิกยาธิปัตย์

คุณศิริจินต์จิตสุขุมมงคล

คุณศิริพรกิจพ่อค้า

คุณสงวนทองประเสริฐ

คุณสมคิดใหม่เอี่ยม

คุณสมจิตร์หิรัณยสาคร

คุณสมจิตรกิณเรศ

คุณสมจิตรมงคลชัย

คุณสมทรงคุณากร

คุณสมทรงเรืองนิ่ม

คุณสมนึกแซ่จึง

คุณสมนึกเพ่งเจริญกุล

คุณสมบูรณ์เพ็ชร์สุข

คุณสมบูรณ์ใสแจ่ม

คุณสมพรแซ่อู๋ย

คุณสมพิศอินทร์พรหม

คุณสมฤดีขาววิศิษฐ์

คุณสมฤดีมณีรัตน์

คุณสมศรีขวัญจันทร์

คุณสมศรีชยานันท์

คุณสมศรีไวยธิรา

คุณสมศรีศรีนกทอง

คุณสมศรีสุดสังเกตุ

คุณสมหญิงบูรณะพิมพ์

คุณสลักจิตต์นิยมานนท์

คุณสอ้อนพรหมพุทธา

คุณสอิ้งคุณาพันธ์

คุณสังเวียนมุกดาหาร

คุณสันทัศน์ชัยบาล

คุณสาครจักขุรักษ์

คุณสายใจพรหมเชียรรัตน์

คุณสายทองฮ่าถิ

คุณสายสมรมุ่งสมัคร

คุณสิริมากลับวิหค

คุณสิริรัตน์ตรีธรรมพินิจ

คุณสิริลักษณ์จิตเถกิงชัย

คุณสุกัญญาอริยขจร

คุณสุคนธ์พิศาลพันธุ์

คุณสุดวิไลวงษ์ชัย

คุณสุดารัตน์สว่างจิตร

คุณสุนันทาสุขวิเศษ

คุณสุนิดาวงษ์ยืน

คุณสุนีย์คงชนม์

คุณสุนีย์บุญงาม

คุณสุปราณีอินทพิบูลย์

คุณสุพรรณีจันทร์ประอบ

คุณสุพัตราเกตุชุมพร

คุณสุภัทราพุกกะณะสุต

คุณสุภานิลหยก

คุณสุภาณีสงวนยศ

คุณสุภาวรรณบุตรสอน

คุณสุมาลีพัฒนา

คุณสุรีรัตน์คูวุฒยากร

คุณสุวรรณาวิลัยรัตน์

คุณสุวรรณีปัญจรัตน์

คุณสุวรรณีศรีศุกรี

คุณเสน่ห์ราษฎร์เจริญ

คุณเสริมศรีรักบ้านเกิด

คุณเสาวลักษณ์ศรีตาแสน

คุณเสี้ยมยิ้นปูวิเมฆ

คุณแสงทองกันธมาลา

คุณแสงสุรีย์สำอางค์กูล

คุณโสภิตสุขพูล

คุณหทัยทิพย์อารยคุปต์

คุณอนงค์ศิวาชัย

คุณอนุกิจหงส์ประสิทธิ์

คุณอมรรัตน์สุวรรณพิมพ์

คุณอรทิพย์เกษมสุข

คุณอรพรรณอัมพรานันท์

คุณอรพินวงศ์ลา

คุณอรภาปิติเจริญ

คุณอรสาติสนธิ

คุณอรัญญาจินตกสิกิจ

คุณอริยาใจเย็น

คุณอรุณกุหลาบศรี

คุณอรุณีชื่นสงวน

คุณออรอราศรีบัวพันธุ์

คุณอะล่านเหลืองไพบูลย์ผล

คุณอังษณารุจานุกูลชัย

คุณอัจฉราชูอ๋องสกุล

คุณอัมพรสุดสงวน

คุณอาภาภรณ์โพธิ์นฤมิต

คุณอารีสุขจิตต์นิตยกาล

คุณอิงอรเตือนอารีย์

คุณอุบลห้วยหงษ์ทอง

คุณกงตีกาล้อม

คุณกรวิทย์มาลาเพชร

คุณกระแสร์อาสาเสนีย์

คุณกฤดาชื่นงูเหลือม

คุณกวีศิริฉัตรธนา

คุณกองกิจลิ่มสืบเชื้อ

คุณการุญหนูแดง

คุณการุณเจ๊ะตีผู้จัดการมรดก

คุณกิตติพลจึงวัฒนานนท์

คุณกิตติศักดิ์คำทอง

คุณกิติกรกิจสนาโยธิน

คุณกู้เกียรติอภิวัฒนกุล

คุณเกรียงจรลีประเสริฐ

คุณเกษมแก้วมาดี

คุณเกษมเมตตาสงเคราะห์

คุณเกษมศักดิ์วัฒนสนธิ

คุณขิ้มสามเสาร์

คุณเข่งสุทธินานนท์

คุณคำมูลเจียมสงวนวงศ์

คุณคูณบุปผา

คุณเคารพสังข์ขวัญ

คุณจงเกาแซ่ฉั่ว

คุณจรัญพูนสิริธีรานนท์

คุณจรัสกิตติปัญญากุล

คุณจรัสถนอมศักดิ์

คุณจรัสธนตระกูล

คุณจรูญเทพชาตรี

คุณจักร์กฤษณ์วรสายัณห์

คุณจั๊วเอี่ยมแซ่ตั้ง

คุณจำนงค์การเจริญ

คุณจำพงศ์สุวโรจน์วงศ์

คุณจำเริญรักรื่น

คุณจิตต์วินัยสุริยะไชยากร

คุณจิรเดชณนคร

คุณเจตท์ณภัทรณตะกั่วทุ่ง

คุณเจนมาบุญญานนท์

คุณเจริญศรีวิรมย์

คุณเจริญอยู่อินทร์

คุณฉลองอินทเศียร

คุณเฉลิมบุปผาราม

คุณเฉลิมพลไหลไพบูลย์

คุณเฉลียวจันทร์เลื่อน

คุณแฉล้มชุ่มกมล

คุณชัยรัตน์ชะตารัตน์

คุณชาญชัยเบญจศีลรักษ์

คุณชินทัตหิรัญญะเวช

คุณเชวงสามารถเจริญ

คุณไชยวัฒน์อิสสระวงษ์

คุณณรงค์ช่างสุพรรณ

คุณณรงค์ประยงค์หอม

คุณณรงค์อภิวงศ์โสภณ

คุณณรงค์อุทก

คุณณัฐชาญภู่ศาสตร์

คุณณัฐวุฒินากลาง

คุณดอเลาะหะยีบือราเฮง

คุณถนอมดุงศรีแก้ว

คุณถาวรฤทธิวรชาติ

คุณถาวรอิศรวิชิตชัยกุล

คุณทวีศักดิ์แสนพรม

คุณทองคำกันทะวัง

คุณทองดินเหมวงศ์วิทยา

คุณทองดีขุนพิลึก

คุณทองเริ่มรอดเจริญ

คุณทองสุขเหลืองเวชการ

คุณทองหล่อบุญใหม่
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คุณเทียมซุ้มผกาแก้ว

คุณธนพงษ์วัฒนมิตร์

คุณธนเมษไชยสิทธิพร

คุณธนวุฒิน้อยหิรัญ

คุณธนัญชัยมาลี

คุณธัญญลพทาสุวรรณ

คุณธีระแซ่ตั้ง

คุณนพพรเคล้าดี

คุณนพพรมุสิกะมาศ

คุณนเรศนโรปกรณ์

คุณนิรมิตรนาชนเขตร์

คุณนุชิตปัญญาประชุม

คุณบุญทรงชัยบาล

คุณบุญเพ็งต้นงาม

คุณบุญเลิศเหมือนขวัญ

คุณบุญศรีปิยะรัฐ

คุณประคัลภ์มัญจาภักดี

คุณประพันธ์บัวสาย

คุณประมอนเขียวขำ

คุณประวัติหมายดี

คุณประสานรัตนะ

คุณประสิทธิ์กายสลับ

คุณประเสริฐจันทโชติ

คุณปรีชาเกียรติกระจาย

คุณปรีชางวดสูงเนิน

คุณปรีชาไชยวัฒนนันทน์

คุณพงศกรจารุศุภกรกุล

คุณพงษ์พลศรีจินดารัตน์

คุณพรเทพฟองดาวิรัตน์

คุณพริ้งแสงแก้ว

คุณพันกงสอน

คุณพิเชษฐรีชัยพิชิตกุล

คุณพิพัฒน์บวรธิติกุล

คุณพิษณุพุฒิเลอพงศ์

คุณเพชรบุญทองทอง

คุณไพบูลย์เขียวรัมย์

คุณไพบูลย์ทองจันทร์

คุณไพบูลย์ธีรฐิตยางกูร

คุณไพรัชนฤวัตร

คุณไพศาลผิวงาม

คุณภาคภูมิจิรชวาลา

คุณภาคภูมิเทียนสุวรรณ

คุณภาคภูมิธนนิมิตร

คุณภาณุทัตจิรานนท์

คุณภิญโญบุญแก้ว

คุณภิรมย์แก้วดวงดี

คุณภูวดลขันธมาลา

คุณมงคลศุภกิจพัฒนา

คุณมณฑลขำคีรี

คุณมนตรีลลิตพรวัฒน์

คุณมนตรีวิสาลเสสถ์

คุณมนัสแก้วมณี

คุณมนัสชัยพรพิศาล

คุณมาลัยวรณ์ตั้งอรุณสวัสดิ์

คุณมิ่งมิตรส่งไพศาล

คุณมิญช์เมธีสุวกุล

คุณเมธาเลาหพันธุ์

คุณยอดจันชื่น

คุณยิ่งยศมาบุญญานนท์

คุณยุทธนาสุนทรไชยกุล

คุณรอมือลีเจ๊ะอารง

คุณรอยะสะมะแอ

คุณรังสรรค์อนันต์

คุณราเชนทร์จิระวงศ์วิโรจน์

คุณเล็กปิติวรรณ

คุณเลิศแย้มยิ่ง

คุณวรวุฒิธนาวัชรากุล

คุณวัชราโทนทะ

คุณวันชัยจิตต์หาญ

คุณวิจิตรเสือคง

คุณวิชัยจำนงค์รัตน์

คุณวิเชียรพงศ์ธนารักษ์

คุณสุคนธาภิรมย์ณพัทลุง

คุณวิทยาโชติสุวรรณ

คุณวิทยาพรหมสมัคร

คุณวิรุ่งโรจน์ฮวดวงษา

คุณวีระชาติอินทร์ทอง

คุณวีระวัฒน์มาบุญญานนท์

คุณศรีศักดิ์ดีศรีแก้ว

คุณศักดาพันธ์พันธุ์สวัสดิ์

คุณศิริพัฒน์คุณวุฒิฤทธิรณ

คุณสงกรานโยโร

คุณสงวนสวนส้มจีน

คุณสง่าจันทร์เลื่อน

คุณสนธยาวันเพ็ญ

คุณสนิทช่างสุพรรณ

คุณสนิทมงคลสกุณี

คุณสมคิดแสงเขียว

คุณสมชายตันตินิมิตรกุล

คุณสมบัติก่ำมอญ

คุณสมบัติเก่งล้ำเลิศ

คุณสมบัติจงศิริ

คุณสมศักดิ์ศรีวัฒนะโชติ

คุณสมศักดิ์เสือบุญอุ้ม

คุณสมหมายเอี่ยมเขียว

คุณสมัครเต็มดี

คุณสวงเดชธรรมชัย

คุณสวัสดิ์โกสีห์เดชะปาลนนท์

คุณสันติแซ่จัง

คุณสันติไหมพรม

คุณสัมฤทธิ์เทพลิบ

คุณสำนวนขำคีรี

คุณสำราญบริบูรณ์ทรัพย์

คุณสิทธิกรมูลมั่ง

คุณสิทธิชัยระบือธรรม

คุณสิทธิชัยสอนสุภี

คุณสืบศักดิ์ชั้นอินทร์งาม

คุณสุขุมโหตรภวานนท์

คุณสุชาติบูชาผู้จัดการมรดก

คุณสุเทพแก้วคงขวัญ

คุณสุธรรมบาลทิพย์

คุณสุบินฑ์มิ่งขวัญ

คุณสุพจน์วราสโย

คุณสุพิเชษฐ์สุจารีรัตน์

คุณสุภณัฐปินตาสะอาด

คุณสุภาพแสงมณี

คุณสุมิตรจิตติชัย

คุณสุเมทเด่นสันติกุล

คุณสุเมธรัตนวรรณ

คุณสุรทัตบุรสิกพงศ์และ/หรือ

พ.ญ.ดาเรศบุรสิกพงศ์

คุณสุรพลไชยคง

คุณสุรศักดิ์เกตุดาว

คุณสุริยาณ.ปัญโญ

คุณสุวิตแย้มอุบล

คุณเสกสมดีนุช

คุณเสริมเกียรติแซ่อั๊ง

คุณเสรีภาพมีแก้วน้อย

คุณแสวงสุวรรณ

คุณไสวขอนดอก

คุณเหมหยกมณีและ/หรือ

น.ส.ประพาพรหยกมณี

คุณเหมือยพรหมคนซื่อ

คุณอดิชาติอภิวัฒน์การุญ

คุณอดิศักดิ์พึงปิติพรชัย

คุณอธิคมเกสรินทร์

คุณอนุสรณ์บุญวงษ์

คุณอนุสิทธิ์เต็งวัฒนโชติ

คุณอั้นศรีพงษ์

คุณอับดุลนัสเซอร์หะมิ

คุณอัศฐาชนะนิธิธรรม

คุณอารมย์สวนทอง

คุณอินทร์จันทร์ปิงยศ

คุณอุดมคูณทวีทรัพย์

คุณอุทัยกาญจนะ

คุณอุฬารชั้นอินทร์งาม

คุณเอกมงคลธนะขว้าง

คุณเอกรัฐธูปะเตมีย์

คุณเอนกมังคละ

คุณแอร์ร่วมสวัสดิ์

คุณโอฬารธูปะเตมีย์

คุณรัตนาพรหมมาพันธุ์

คุณสนิทหนูเทพ

คุณไพจิตศิริพันธุ์

คุณยุพินเนียมแสง

คุณจรัสทองสุก

คุณดำริห์กัณหะกาญจนะ

คุณชัยพงศ์เดือนจันทร์ฉาย

คุณอุเทนมีศรีรอด

พระครูพิพัฒน์โชติธรรม

พระทองโกสโล

พระปรีชาธานิโย

พระวิเชียรวังพรม

พระวิไลสำเภาทอง

พระสมศักดิ์ม่วงขำ

พระสมุห์ปี้ธมฺมโชโต

พระสอิ้งปิยสีโล

พระสุทธิเอมทิพย์

พระสุธรรมคนึงการ

พระโสภณโสภโณ

พระครูกัลยาณวัฒน์กลฺยาโณ

พระครูเทพสุวรรณธัช

พระครูปิยนนทคุณ

พระครูพิศาลนนทกิจ

พระครูไพบูลชัยสาร

พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์

พระครูสิริธรรมวโรภาส

พระปลัดตุ้มทองสิริวณฺโณ

พระปลัดวิชิตหิริธมโม

พระมหาอุทัยขำตรี

คุณอวยชัยเปลื้องประสิทธิ์

คุณลภชัยสุรทิณฑ์

คุณหัสนีย์ลิ่มสกุล

คุณสกันชาญเวช

คุณปัทมาทัพเสรีผไท

คุณเกรียงชาญเวช

คุณประดิษฐค่ำอำนวย

คุณสันติทวีศักดิ์ภักดี

แม่ชีจำเนียรรักชม

คุณกิติศักดิ์พงษ์เภตรา

คุณกิติรัตน์กิณเรศ

คุณเยาวภาสุคนธรังษี

คุณอรณัฐถาวรเศรษฐ์

คุณชาญวุฒิบำเทิงเวชช์

คุณนิโรจน์คงกระจ่าง

คุณสมมาศหนูอินทร์แก้ว

วัดพิกุลทอง

วัดโยชน์

วัดสระเกษ

วัดหมื่นล้าน
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ประกาศ 
เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน	จำนวน	60	กองทุน	

	

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศ และแก้ ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (*รายละเอียด

แนบท้าย)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)จึงได้ดำเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ธนชาตจำนวน60

กองทุนดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศข้างต้นกำหนดและได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.แล้วโดยการแก้ ไขรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่3�

มกราคม2557เป็นต้นไปสรุปดังนี้

หัวข้อที่แก้ไข	

ข้อ3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

ข้อ3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ข้อ�4. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ข้อ22.�. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

ข้อ22.2. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้อ23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ข้อ23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย)

ข้อ26. การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(แก้ ไขเฉพาะกองทุนที่จ่ายเงินปันผล)

ข้อ27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ

ข้อ29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนกลุ่มที่	1 ได้แก่กองทุนTSB/TSARN/NMRMF/NGRMF/NFRMF/NMIXRMF/NERMF/LTFD/BigCapLTF/N-SET/SPT/OSEF/USD/USD2/ASD/

CSD/KSD/TTW�/PASD/STSD/NF-PLUS/PISD/PPSDแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/3.7/�4/22.�/22.2/23.2/23.3/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	2 ได้แก่กองทุนTGOV3M�/TGOV3M2/TGOV3M3/TGOV3M4/TGOV�/TGOV2/TGOV3/TGOV4/TGOV5/TGOV6/TGOV7/TFIX-3M#2/TFIX-

3M#3/TFIX-3M#4/TFIX-3M#5แก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.7/�4/22.�/22.2/23.2/23.3/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	3 ได้แก่กองทุนT-GlobalEQ/T-GlobalEnergy/T-GlobalValue/T-PREMIUMBRAND/T-GlobalBond/T-MAP/T-INFRA/T-GlobalBondRMFแก้ ไข

เพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/�4/22.�/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	4 ได้แก่กองทุนT-CASH/T-MONEYแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ�4/22.�/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	5 ได้แก่กองทุนTGoldBullion-H/TGoldBullion-UH/TGoldRMF-H/TGoldRMF-UHแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/3.7/�4/22.�/22.2/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	6 ได้แก่กองทุนTGOLDETFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/3.7/�4/22.�/27/28/29

กองทุนกลุ่มที่	7 ได้แก่T-IncomePlus/T-LowBeta/T-Privilege/T-SET50/T-GlobalFixed/T-LowBetaRMF/T-GlobalEQRMFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	

ข้อ�9.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ/ข้อ20.ข้อกำหนดอื่นๆ/ข้อ2�.ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนข้อผูกพัน	

ข้อ�7. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุนการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน/ข้อ�8.ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน/ข้อ�9.หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน / ข้อ 20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน / ข้อ 2�. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ / ข้อ 22. การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม/ข้อ23.การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน



จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวได้ที่www.thanachartfund.comและหาก

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบลจ.ธนชาตฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุนโทรศัพท์0-2�26-8399กด0ในวันและเวลาทำการ


ประกาศณวันที่7กุมภาพันธ์2557


*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทน.46/2556,ที่ทน.47/2556,ที่ทน.48/2556

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สน.36/2556,ที่สน.37/2556,ที่สน.38/2556,ที่สน.39/2556,ที่ทน.�0/2554,ที่สน.2�/2554,

ที่สข/น.58/2553,ที่สข/น.23/2552
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กองทุนเปิดไพบูลย์ทรัพย์ปันผล (PASD) รหัสกองทุน 3172 
รายงานรอบปีบัญชี (28 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2557) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
ชั้น5-7อาคารธนชาตปาร์คเพลสเลขที่23�ถนนราชดำริห์แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ�0330โทรศัพท์0-2�26-8399โทรสาร0-2�26-8398

ชำระค่าไปรษณีย์เป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่35/2538

ปณจ.รองเมือง

ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้จาก

หนังสือพิมพ์“สยามรัฐ”ฉบับวันทำการ

อินเตอร์เน็ตhttp://www.thanachartfund.com

โทรศัพท์เคลื่อนที่http://wap.thanachartfund.com

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ24ชั่วโมง

ที่หมายเลข0-2�26-8399


