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รายงานรอบปีบัญชี (28 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557) 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด   


เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน



 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)ใคร่ขอ

รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล 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) ขยายตัวมาก

เกินไป

 ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมชะลอตัวลงตามความ

ต้องการในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

และภาคธุรกิจต่อสถานการณ์ทางการเมืองจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภาคการส่งออก

ยังคงอ่อนแอตามสภาวะเศรษฐกิจโลก การลงทุนภาครัฐยังคงมีการเบิกจ่าย

ล่าช้า ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดการคาดการณ์การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศในปี2558ลงจาก5.5%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

 สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาในรอบ�2เดือนที่ผ่านมาเมื่อเห็น

ว่าความเชื่อมั่นภาคผู้ผลิตและภาคผู้บริโภคที่เริ่มกลับมา ทางกองทุนจึงเพิ่ม

การลงทุนในกลุ่มพาณิชย์ กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ภาคอากาศส่วนกลุ่มอาหาร ทางผู้จัดการกองทุนได้มีการเพิ่มน้ำหนัก

เนื่องจากทิศทางของอุตสาหกรรมมีการพัฒนาขึ้นในทางที่ดี จากราคา

เนื้อสัตว์ที่ยังทรงตัวได้ ในขณะที่ราคาวัตถุดิบลดลง ทำให้มีส่วนต่างกำไร

สูงขึ้น นอกจากนี้ การที่ทางรัฐบาลใหม่มีแนวทางแก้ปัญหาโครงสร้าง

พลังงานในทางบวก จึงมีการเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นส่วนกลุ่มที่

ลดน้ำหนักการลงทุนได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงจาก

กฎเกณฑ์ของทางการมากขึ้น

 สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 27

กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุน

รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดครั้งที่�8/2557เมื่อวันที่

22 ตุลาคม 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 0.29 บาทต่อ

หน่วยลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 5

พฤศจิกายน2557

 ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน

อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน



 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด



กองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล (PISD) 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล	


 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแล

ผลประโยชน์กองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน

2557แล้วนั้น

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล 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) 394.05 76.03%

2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน) 54.63 �0.54%

3. บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส

 (ประเทศไทย)จำกัด 20.�3 3.89%

4. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด �7.59 3.39%

5. บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี

 (ประเทศไทย)จำกัด �5.40 2.97%

6. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง

 (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) 6.67 �.29%

7. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) 4.72 0.9�%

8. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) 4.33 0.84%

9. บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคเคอร์ส

 (ประเทศไทย)จำกัด 0.74 0.�4%
	 รวมค่านายหน้า	 518.26	 100.00%	



ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

	 ครั้งที่	 วันปิดสมุดทะเบียน	 วันที่จ่าย	 จำนวน	
	 	 	 	 (บาท/หน่วยลงทุน)	

� �2เมษายน2547 29เมษายน2547 0.40

2 8ตุลาคม2547 22ตุลาคม2547 0.25

3 �0ตุลาคม2548 2�ตุลาคม2548 0.50

4 8ตุลาคม2550 �8ตุลาคม2550 0.65

5 7เมษายน2553 22เมษายน2553 0.35

6 �8ตุลาคม2555 26ตุลาคม2555 0.90

7 22ตุลาคม2556 �พฤศจิกายน2556 2.30

8 22ตุลาคม2557 5พฤศจิกายน2557 0.29

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) 653.8� �.070%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(trusteefee) 39.23 0.064%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(registrarfee) 8�.73 0.�34%

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน(advisoryfee) ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งเงินปันผล 4�.42 0.068%

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 4�.00 0.067%

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน 38.92 0.064%

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกับธนาคาร �9.�7 0.03�%

ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ

 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน �8.43 0.030%

ค่าประกาศรายงานต่างๆในหนังสือพิมพ์ 7.80 0.0�3%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2.75 0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 944.26	 1.545%	
- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการซื้อขายหลักทรัพย์



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน	 มูลค่า	 พิบูลย์ทรัพย์	 ดัชนี	

(สิ้นสุด	ณ	27	กันยายน	2557)	 หน่วยลงทุน	 ปันผล	 มาตรฐาน	

	 	 (บาท)	
ย้อนหลัง:3เดือน(4กรกฎาคม2557) 9.3892 8.54% 6.97%
 6เดือน(4เมษายน2557) 8.9222 �4.22% �4.95%
 �ปี(4ตุลาคม2556) ��.6668 7.73% �2.08%
 3ปี(7ตุลาคม2554) 6.6868 �06.70% 76.00%
 นับจากวันเริ่มโครงการ
 (28กันยายน2538) �0.0000 �02.38% 23.85%
ดัชนีมาตรฐานคำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์(SETINDEX)
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 
ณ	วันที่	27	กันยายน	2557	

	 กลุ่มของตราสาร	 มูลค่าตามราคาตลาด	 %NAV	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้อาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน 2,747,589.39 3.93%

(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 
กองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล 

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	 	 	 	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 	 	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	
หุ้นสามัญ	 	 	 	 	 66,624.70	 99.75%	 66,624.70	 95.36%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 66,624.70	 99.75%	 66,624.70	 95.36%	
ธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 	 1,973.94	 2.96%	 1,973.94	 2.82%	
 GFPT จีเอฟพีที   �00.20 �,973.94 2.96% �,973.94 2.82%	
ธนาคาร	 	 	 	 	 11,003.50	 16.47%	 11,003.50	 15.75%	
 KBANK ธนาคารกสิกรไทย   �7.70 4,�77.20 6.25% 4,�77.20 5.98%
 KTB ธนาคารกรุงไทย   2�5.�0 5,�62.40 7.73% 5,�62.40 7.39%
 TMB ธนาคารทหารไทย   533.30 �,663.90 2.49% �,663.90 2.38%	
วัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 1,485.00	 2.22%	 1,485.00	 2.12%	
 SCC ปูนซิเมนต์ไทย   3.30 �,485.00 2.22% �,485.00 2.�2%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 2,194.50	 3.29%	 2,194.50	 3.14%	
 IVL อินโดรามาเวนเจอร์ส   83.60 2,�94.50 3.29% 2,�94.50 3.�4%	
พาณิชย์	 	 	 	 	 8,016.52	 12.00%	 8,016.52	 11.47%	
 CPALL ซีพีออลล์   ��5.40 5,250.70 7.86% 5,250.70 7.5�%
 MC แม๊คกรุ๊ป   �48.70 2,765.82 4.�4% 2,765.82 3.96%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 9,364.00	 14.02%	 9,364.00	 13.40%	
 ADVANC แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส   �2.80 2,892.80 4.33% 2,892.80 4.�4%
 DTAC โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น   20.30 2,�82.25 3.27% 2,�82.25 3.�2%
 THCOM ไทยคม   �05.90 4,288.95 6.42% 4,288.95 6.�4%	
พลังงานและสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 3,427.20	 5.13%	 3,427.20	 4.91%	
 PTT ปตท.   9.60 3,427.20 5.�3% 3,427.20 4.9�%	
สื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 2,022.80	 3.03%	 2,022.80	 2.90%	
 VGI วีจีไอโกลบอลมีเดีย   �55.60 2,022.80 3.03% 2,022.80 2.90%	
อาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 2,171.75	 3.25%	 2,171.75	 3.11%	
 MINT ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล   59.50 2,�7�.75 3.25% 2,�7�.75 3.��%	
การแพทย์	 	 	 	 	 4,532.88	 6.79%	 4,532.88	 6.49%	
 BGH กรุงเทพดุสิตเวชการ   242.40 4,532.88 6.79% 4,532.88 6.49%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		 	 	 	 3,122.55	 4.67%	 3,122.55	 4.47%	
 CENTEL โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา   77.�0 3,�22.55 4.67% 3,�22.55 4.47%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 8,561.69	 12.82%	 8,561.69	 12.25%	
 BJCHI บีเจซีเฮฟวี่อินดัสทรี   30.90 �,259.�8 �.89% �,259.�8 �.80%
 LPN แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์   �97.30 4,202.49 6.29% 4,202.49 6.02%
 QH ควอลิตี้เฮ้าส์   738.�0 3,�00.02 4.64% 3,�00.02 4.44%	
ขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 4,725.38	 7.08%	 4,725.38	 6.76%	
 AOT ท่าอากาศยานไทย   ��.40 2,770.20 4.�5% 2,770.20 3.97%
 BTS บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์   �96.50 �,955.�8 2.93% �,955.�8 2.80%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	 	 	 	 	 4,023.00	 6.02%	 4,023.00	 5.76%	
 STEC ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น   ��3.80 3,072.60 4.60% 3,072.60 4.40%
 TTCL โตโย-ไทย-คอร์ปเรชั่น   29.70 950.40 �.42% 950.40 �.36%	
หน่วยลงทุน	 	 	 	 	 168.54	 0.25%	 168.54	 0.24%	
กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ	 	 	 	 168.54	 0.25%	 168.54	 0.24%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 168.54	 0.25%	 168.54	 0.24%	
ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 168.54	 0.25%	 168.54	 0.24%	
 IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท   �5.90 �68.54 0.25% �68.54 0.24%	
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	 	 	 	 	 	 21.94	 0.03%	
 INITIAL/MAINTENANCEMARGIN เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)   2�.9�   2�.94 0.03%	 	 	 	
เงินฝากธนาคาร	 	 	 	 	 	 	 2,747.59	 3.93%	
ประเภทออมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 2,562.62	 3.67%	
 SCB-S/A ธนาคารไทยพาณิชย์   2,503.75   2,505.8� 3.59%
 UOBT-S/A ธนาคารยูโอบี   56.58   56.8� 0.08%
ประเภทกระแสรายวัน	 	 	 	 	 	 	 184.97	 0.26%	
 TISCOB-C/A ธนาคารทิสโก้   �83.72   �84.97 0.26%	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	
 สินทรัพย์อื่น       2,394.57 3.43%
 หนี้สินอื่น       (2,093.93) (3.00%)	
รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 	 66,793.24	 100.00%	 69,863.39	 100.00%	
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล	

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล 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

พิบูลย์ทรัพย์ปันผล 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

  (ราคาทุน6�,326,805.5�บาท

  ในปี2557

  และ63,937,020.72บาท

  ในปี2556) 3,6,8,�0 66,793,236.00 64,667,324.00

 เงินฝากธนาคาร 5,�0 2,744,054.79 3,�2�,�47.95

 ลูกหนี้

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  38,365.39 �8,22�.68

  จากการขายเงินลงทุน 8 2,340,670.97 554,002.28

 เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขาย

  ตราสารอนุพันธ์ 3,�0 2�,905.56 �2�,342.92

 สินทรัพย์อื่น  �9,094.78 �6,98�.�6

  รวมสินทรัพย์  7�,957,327.49 68,499,0�9.99

หนี้สิน	

 เจ้าหนี้

  จากการซื้อเงินลงทุน 8 �,649,735.03 743,�57.94

  จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  308,6�4.70 48,258.60

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 �3�,2�7.26 �27,633.�8

 หนี้สินอื่น  4,367.3� 4,8�7.37

  รวมหนี้สิน  2,093,934.30 923,867.09

สินทรัพย์สุทธิ  69,863,393.�9 67,575,�52.90

สินทรัพย์สุทธิ:

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  68,554,25�.89 58,878,895.60

 กำไร(ขาดทุน)สะสม

  บัญชีปรับสมดุล  348,6�0,767.03 348,940,9�6.86

  ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน 4 (347,30�,625.73) (340,244,659.56)

  สินทรัพย์สุทธิ  69,863,393.�9 67,575,�52.90


สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย �0.�909 ��.4769

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

 ณวันสิ้นปี(หน่วย) 6,855,425.�888 5,887,889.5602
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	


1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล	

 กองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะ

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

ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน �,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น �00 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วย

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

ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุนและมีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)เป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ

กองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

	

2.	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยนอกจากนี้

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ �06

เรื่อง“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่

�มกราคม2556ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	27	กันยายน	2557	

(หน่วย:บาท)

 หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน 3

 รายได้เงินปันผล 8 �,452,642.43 2,472,0�3.8�

 รายได้ดอกเบี้ย  ��6,677.30 ���,27�.82

  รวมรายได้  �,569,3�9.73 2,583,285.63

ค่าใช้จ่าย 3

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7,8 653,8�0.87 867,6�7.32

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 39,228.57 52,057.05

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 8�,726.36 86,�0�.6�

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  4�,000.00 4�,000.00

 ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  2,040.00 3,920.00

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  �26,455.35 �42,040.85

  รวมค่าใช้จ่าย  944,26�.�5 �,�92,736.83

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  625,058.58 �,390,548.80



รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

 รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  �,468,076.60 26,�53,509.43

 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

  จากเงินลงทุน  4,736,�27.2� (8,668,335.42)

รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น

 และที่ยังไม่เกิดขึ้น  6,204,203.8� �7,485,�74.0�



การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 6,829,262.39 �8,875,722.8�



 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)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3 การรวมธุรกิจ

 (ปรับปรุง2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

 (ปรับปรุง2555) การดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

 (ปรับปรุง2555)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

 ฉบับที่� รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน
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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

 เงินลงทุนในอนุพันธ	์

 กองทุนจะรับรู้เงินประกันแรกเริ่มที่จ่ายเป็นสินทรัพย์และจะวัดค่ามูลค่าเงินลงทุน

ในอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากราคาที่ใช้

ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

 กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว

ในงบกำไรขาดทุน
 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

 เป็นรายการต่างหาก  (425,674,4�3.79) (425,674,4�3.79)

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  - �,72�,900.90

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  84,699,450.95 60,6�5,2�2.�3

กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม28ก.ย.42)  730,303.28 9,398,638.70

ขาดทุนสะสมต้นปี  (340,244,659.56) (353,938,662.06)

5.	 เงินฝากธนาคาร	

 ณวันที่27กันยายน2557และ2556เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

  อัตราดอกเบี้ย

 บาท (ร้อยละ)

 ธนาคาร 2557 2556 2557 2556

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน) �83,723.24 �,056,246.52 �.75 2.00

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) 2,503,746.88 2,0�8,62�.63 0.375 0.625

ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) 56,584.67 46,279.80 �.65 �.65

 รวมเงินฝากธนาคาร 2,744,054.79 3,�2�,�47.95 

6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน	

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2557 กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุน

ในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน�95.87ล้านบาท(ปี2556:จำนวนเงิน293.78ล้านบาท)

โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 320.49 (ปี 2556: ร้อยละ 36�.83) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 200.03

ล้านบาท(ปี2556:จำนวนเงิน300.26ล้านบาท)โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ327.30(ปี2556:

ร้อยละ369.8�)ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

7.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน	

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนสรุปได้ดังนี้
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 ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน�.00ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน0.�0ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน0.�25ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่27กันยายน2557และ2556มีดังต่อไปนี้

 บาท นโยบาย

 2557 2556 การกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 653,8�0.87 867,6�7.32 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8�,726.36 86,�0�.6� ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) 

ค่านายหน้า 394,048.29 6�0,026.75 ราคาตลาด

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน) 

ซื้อเงินลงทุน - �,56�,783.�3 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน - 3,539,376.69 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล - 33,�00.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ธนาคารออมสิน-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์ 

ซื้อเงินลงทุน �5,98�,936.53 - ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 4,993,0�8.49 - ราคาตลาด
 ณ วันที่ 27 กันยายน 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 บาท

  2557 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 58,�40.82 55,076.58

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 7,267.60 6,884.56

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 2,�87,�50.2� 554,002.28

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - 702,5�8.68

9.	 การแบ่งปันส่วนทุน	

 เมื่อวันที่22ตุลาคม2556คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่ประชุม

ครั้งที่ 29/2556 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2556

ในอัตราหน่วยละ2.30บาทรวมเป็นเงิน�3.89ล้านบาท

 เมื่อวันที่�8ตุลาคม2555คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่ประชุม

ครั้งที่ 3�/2555 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2555

ในอัตราหน่วยละ0.90บาทรวมเป็นเงิน5.�8ล้านบาท

10.	 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน	

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า 
 มูลค่ายุติธรรม	

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนณวันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่

ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสำคัญ
 เครื่องมือทางการเงิน	

 เครื่องมือทางการเงิน หมายถึงสัญญาใดๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง

และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้

ดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของกองทุน

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่27กันยายน2557  

 มีอัตราดอกเบี้ย มีอัตรา

 ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา

 อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 2,744,054.79 - - 2,744,054.79

หลักทรัพย์จดทะเบียน - - 66,624,696.00 66,624,696.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - - �68,540.00 �68,540.00

เงินวางประกันตามสัญญา 

 ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 2�,905.56 - - 2�,905.56
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

 วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 27 กันยายน

2556มีดังนี้
(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่27กันยายน2557  
  เมื่อทวงถาม ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี ไม่มีกำหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝาก
 ธนาคาร 2,744,054.79 - - - - 2,744,054.79
หลักทรัพย์
 จดทะเบียน - - - - 66,624,696.00 66,624,696.00
หลักทรัพย์
 ไม่จดทะเบียน - - - - �68,540.00 �68,540.00
เงินวางประกัน
 ตามสัญญา
 ซื้อขายตราสาร
 อนุพันธ์ 2�,905.56 - - - - 2�,905.56 
 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

11.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

 เมื่อวันที่22ตุลาคม2557คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่ประชุม

ครั้งที่�8/2557ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่27กันยายน2557

ในอัตราหน่วยละ0.29บาท

13.	 การอนุมัติงบการเงิน	

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

2557
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โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาต โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399 กด 0 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนาณัติคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนชาต ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้ 

คุณทองรักคำนูเอนก
คุณกฤษตินสายกระสุน
คุณกัมปนาทอินทร์กองทรัพย์
คุณกิตติรูปสะอาด
คุณกิตติโรจนวานิชกิจ
คุณไกรศักดิ์ปะการะนัน
คุณจิรวัฒน์กาญจนบัตร
คุณจีรณัทย์จิรานนท์
คุณชรินทร์ยิ้มประดิษฐ์
คุณชัยวัฒน์ควรฤาชัย
คุณชุติพงศ์กมลวัฒนานนท์
คุณเชิดธวัชสุโพโฮง
คุณตนัยโง้วธนะวัฒน์
คุณธีรยุทธสหัสานันท์
คุณธีระยุทธวาปีทะ
คุณธีระยุทธโสภี
คุณนราวิชญ์เปรื่องประดิษฐ์
คุณนิรินธน์รักมาก
คุณบัณฑิตย์ทองเชื้อ
คุณปกาศิตขวัญจันทร์
คุณพรเทพเอี่ยมสีทอง
คุณภูริวัชรสุขาภิรมย์
คุณมิติพงศ์วงศ์กัณทรักษ์
คุณยศวีร์โชติรัต
คุณรชตะวัฒนวงศ์
คุณรัชภูมิรักษาผล
คุณศตวรรษวิศรุตรัตน
คุณศุภวุฒิวิถีธรรมศักดิ์
คุณสมพฤทธ์ด่านวรพงศ์
คุณสุทธิรักษ์นิลาลาด
คุณสุภโชคเรืองศรี
คุณโอชิษฐ์ภู่เพชร
คุณกรกนกสิทธิเดช
คุณกรทิพย์ประจวง
คุณกัญญาณีจรรย์โกมล
คุณกัญญารัตน์ม่วงเขียว
คุณจริยามหามิตร
คุณณัฐกานต์หีบแก้ว
คุณณิชารีย์อดุลยรัตนนุกุล
คุณธัญทิพาคุ้มพร้อม
คุณนฤมลชิตวรกุล
คุณเนตรนภาชลกิจ
คุณปวราย์จันทรภักดี
คุณปวิตาบุญมาเลิศ
คุณปาริกาบุญมาเลิศ
คุณปิ่นดาราชลกิจ
คุณพณัฐดาจินดาเนตร์
คุณพัชรีวรรณอยู่ป้อม
คุณพิชามญชุ์จันทรภักดี
คุณพิรดาศรีวิวัฒน์
คุณมนชนกคุ้มพร้อม
คุณมยุรีใยสำลี
คุณมัณฑนาวงศ์กัณฑรักษ์
คุณมัทยาใยสำลี
คุณลลิตาเอี่ยมสีทอง
คุณวัชราภรณ์บุญช่วย
คุณสุชาดาศรีลาแสง
คุณแสงเทียนชูช่วย
คุณอมรรัตน์นิศาภากร
คุณอุดมศรีวรหาญ
คุณณะกิจชัยชนะ
คุณทวีพูลสุข

คุณบุญชิตพูลพิทักษ์
คุณศักดานาราวงศ์
คุณกนกกาญจน์ปองทอง
คุณกนกรัตน์พุ่งมณีสกุล
คุณกนิษฐาวุฒิยา
คุณกรรณิการ์ชัยชาญ
คุณกรรณิการ์ตั้งประสิทธิ์
คุณกอนดามถิ
คุณกัญญารัตน์ม่วงเขียว
คุณกิ่งฟ้าบุญยืน
คุณกุรุวินท์บุญหลง
คุณเกตนิภาสำแดงพันธ์
คุณเกศสุดาชลกิจ
คุณโกศลตัณฑางกูร
คุณโกสนตุรงค์เรือง
คุณขวัญเรือนเขียวแก้ว
คุณคมรักตระหง่านไพบูลย์
คุณคัจฉนันท์เลิศพงษ์ศิลป์
คุณจงจิตร์ชุมวรฐายี
คุณจรรยาพรห้วยหงษ์ทอง
คุณจริยามหามิตร
คุณจันตรีจันทรสะโร
คุณจันทิมาบุญพงษ์มณี
คุณจันทิมาเพชรหนูเสด
คุณจันทิมาเศรษฐประณัยน์
คุณจารุนันท์เจริญเศรษฐศิลป์
คุณจารุวรรณไชยผง
คุณจิตราภรณ์บัวคำ
คุณจินดาเรืองศรี
คุณจินตนาโพธิบุญประสิทธิ์
คุณจินตนาหลาซุน
คุณจิราพรขวัญทะเล
คุณจิราพรอุศรัตนิวาส
คุณเจนจิราวิชชานนท์
คุณชนม์นิภาใจตา
คุณชนาพรหนูผึ้ง
คุณชัชฎาพรวุฒากร
คุณซิ้วเตียงแซ่ตั้ง
คุณดวงกมลพรหมสมัคร
คุณทรงชลมหารมณ์
คุณทองดีศรีสุระ
คุณธนวรรณชูสงวน
คุณธนียาบุญมาเลิศ
คุณธัญภาสารพุทธิเดชา
คุณนงคราญอินทะชุ่ม
คุณนงลักษณ์แสงใสสี
คุณนฤมลปฎิคม
คุณน้องนุชเทพหนู
คุณน้อยพรมลัง
คุณนันทรัตน์สักเขียน
คุณนันทาอนุศัพท์
คุณนัมมะทาตัณฑางกูร
คุณนิตยาจิตรสงเคราะห์
คุณนุธิราบุญนะ
คุณบุญรอดแจ้งยิ้ม
คุณเบ็ญจพรจวนแจ้ง
คุณเบ็ญจมาศกรเกษม
คุณประนอมคงเปี่ยม
คุณปรียาเทียมสินวัฒนชัย
คุณปวีณาประสานพรรณ์
คุณปวีณาม่วงเขียว
คุณปาริชาติรัตนศักดิ์ธารา

คุณปิยนันท์ชูวงค์
คุณปิยะชลคุ้มพร้อม
คุณปิยาภรณ์เลิศเกรียงไกรกิจ
คุณพยอมเครือพฤกษ์
คุณพรธิดาหนูขาว
คุณพรพรรณแซ่เตียว
คุณพรรณพิไลยืนยงค์
คุณพรรณิพาจรรยา
คุณพัชรินทร์แซ่เซีย
คุณพัชรินทร์บัณฑิตย์นพรัตน์
คุณพัชรีจันทร์เดิม
คุณพัชรีบูลย์นิรมล
คุณเพชรรัตน์ศราภัยวานิช
คุณภาวิณีพรหมสาขาณสกลนคร
ผู้จัดการมรดก
คุณภาวิณีมณี
คุณมยุราปรารถนาเปลี่ยน
คุณยุพดีขันแก้ว
คุณยุพาจันใบเล็ก
คุณยุวดีแซ่หลี
คุณยูวารีเยาะวาโด
คุณเยาวดีบัณทิตวิศาล
คุณรสรินรินสถิตนนท์
คุณรัตนาจารุปกรณ์
คุณรุ่งทิพย์ปุ้มกระโทก
คุณรุ่งนภาวรรณนิกูล
คุณรุจิรัตน์พิชิตธนปัญญา
คุณรุจิรานิมิตรประจักษ์
คุณลัดดาวัลย์แซ่แต้
คุณวนิดานวลละออง
คุณวรรณาอารีย์
คุณวรรณีกาญจนศศิวิมล
คุณวราภรณ์อาชีวะปกรณ์
คุณวราลักษณ์โชติมาพฤกษ์
คุณวริศราสัตยชิติ
คุณวริสราเลิศไพฑูรย์พันธ์
คุณวันทนาทิพยจันทร์
คุณวิภานีเนืองวงษ์
คุณวิมัธกานต์เล้าเจริญสมบัติ
คุณศรีสุดาศรีโภคาศัย
คุณศิริลักษณ์สมยาภักดี
คุณศุภลักษณ์ว่องไว
คุณสมควรชุดนอก
คุณสมคิดหยู่ศรี
คุณสมพรปิยะจรรยาศิริ
คุณสมฤดีกิติทรัพย์กุล
คุณสมหมายคงเปี่ยม
คุณสันศนีย์ตั้งธรรมกิติกุล
คุณสาลีสุขแจ่ม
คุณสุกัญญาชาปาน
คุณสุคนธ์จันทรโรจน์
คุณสุฑามาศสมบูรณ์
คุณสุณีย์ภักดี
คุณสุดใจอิมนาทอง
คุณสุดาหวังวรประเสริฐ
คุณสุนีย์แซ่หลี
คุณสุภาพวิไลลักษณ์เลิศ
คุณสุภาภรณ์รัตนา
คุณสุมรรัตน์อังคเชาวกูล
คุณสุรีย์เพียรประจำ
คุณเสาวรัตน์ลิ่มมานะกุล
คุณแสงดาวทองยอดเกรื่อง

คุณโสภิตพงษ์รัตนสวัสดิ์
คุณหรรษาวงษ์บาท
คุณองุ่นเอื้อกิ่งเพชร
คุณอดิวรรณ์ชุ่มจิตร
คุณอนงค์กาโย
คุณอมรรัตน์ประเสริฐศิลป์
คุณอรสาติสนธิ
คุณอรุณีพูลสวัสดิ์
คุณอลิสาโชติรัต
คุณอัญชลีเดชะพิชญภักดี
คุณอำพรรินชมภู
คุณอำไพเทศจำปา
คุณอำภาเซี่ยงหลิว
คุณอินทริยาสำราญทิวาวัลย์
คุณอุทุมพรพุทธาพร
คุณอุบลรัตน์ขจรวุฒิกุล
คุณอุษณีย์ไกรอมรชัย
คุณอุษาพรจันทร์หอม
คุณกนกพรบุญคมรัตน์
คุณกนิษฐาพรพงศ์ธนกุล
คุณกมลเพ็งสะและ
คุณกรกชวนอนุพงษ์
คุณกรรณิการ์ตันอารีย์
คุณกรองแก้วอภิรักษ์เดชาชัย
คุณกัลยาณลิขิต
คุณกิจจานีย่องยุทธกานนท์
คุณกิ้มตั้นบรรจงเกลี้ยง
คุณกุนจื้อนิลคูหา
คุณเกศราเนาวเกตุ
คุณเกษรสุยบางดำ
คุณขนิษฐาธรรมรักษา
คุณขวัญจิตรห้วยหงษ์ทอง
คุณคอรีเย๊าะแวแล๊ะ
คุณคำปุนจันทร์สว่าง
คุณเครือวงศ์พิริยาภรณ์
คุณงามนิตย์ขุขันธิน
คุณจงกลนีคงทอง
คุณจงจิตพัฒมุข
คุณจงจิตต์แซ่ซิ้ม
คุณจงจินต์วราวุฒิ
คุณจอยวงษ์สอน
คุณจันทร์เพ็ญปุริทาสัง
คุณจันทร์ฟองพรมถาวร
คุณจันทราคชสาร
คุณจาระไนน้อยผา
คุณจารุวรรณชัยรัตน์
คุณจำเนียรสุขบุญลือ
คุณจำลองว่องไว
คุณจิตราภรณ์อภิรมย์รักษ์
คุณจิรนุชจิวะนันทกะ
คุณจุรีรัตน์เสงี่ยมพักตร์
คุณจุไรรัตน์วิกรมโรจนานันท์
คุณเจริญยศกุล
คุณเจิมศรีสนธิรัตน
คุณฉวีวรรณเมฆอรุณกมล
คุณเฉลาแซ่อึ่ง
คุณแฉล้มชุมแวงวาปี
คุณชนินทรพฤกษาชาติ
คุณชลาลัยตะวัน
คุณชลาสัยตะวัน
คุณชิดชนกเรืองเวช
คุณชิดชมฮิรางะ

คุณชุติมาพบลาภ
คุณชุติมารัชตะสัมฤทธิ์
คุณซิ้วสาสุธรรม
คุณซุ้นสิงห์อุบล
คุณณัฏฐพรสะตะ
คุณณัฐกาสุทธิธนกูล
คุณณิชาอินต๊ะพิงค์
คุณดารณีธรรมปราโมทย์
คุณดาวเรืองวงศ์สกุลภิญโญ
คุณดาวเรืองสมวงศ์
คุณตี้ผ่ามถิ
คุณถนอมสารพร
คุณทองคำอรุณ
คุณทองเพียรสิทธิพงศ์
คุณนงลักษณ์ชัยรัตน์ธิกุล
คุณนพพรอุบลบาน
คุณนวมนคำหงษา
คุณนวมนต์คำหงษา
คุณนวยผ่ามถิ
คุณนวลน้อยเสงี่ยมวงษ์
คุณน้อยแซ่บ่าง
คุณน้อยวงศ์เพ็ชรศรี
คุณนันทนาศรีสมบัติ
คุณนิพาทสุวรรณมณี
คุณนิภาแซ่ตั้ง
คุณนิภาอุนธุโร
คุณนิภาพรสมรรคจันทร์
คุณนิยมรัตน์แตรบรรเลง
คุณนิรมลจงชาณสิทโธ
คุณนิฮาสกัสฮัมดาหลี
คุณนุชแก้วสว่าง
คุณบัญญัติศิริหงษ์
คุณบาซีเร๊าะยานยา
คุณบุญยืนต่ายขาว
คุณเบ็ญจมาศณถลาง
คุณประชุมพรสุวรรณสิน
คุณประทุมยอดรัก
คุณประทุมวันมณีน้อย
คุณประเทืองไตรสอดศรี
คุณประเมินชื่นในเมือง
คุณปราณีกาญจนถม
คุณปราณีเกิดพิกุล
คุณปราณีเลิศวิริยะปิติ
คุณปรานีโคตรบุตรดี
คุณปรารถนาตอเงิน
คุณปรียานุชรัตนสำเนียง
คุณปิยนันท์ปิ่นมงคล
คุณผ่องศรีสารรัมย์
คุณผะอบคงสะอาด
คุณพรพรรณศรีตองอ่อน
คุณพรเพ็ญวุฒิสาร
คุณพรรณามงคลปทุมรัตน์
คุณพรรณีไชยศินี
คุณพวงพิศสุขสวัสดิ์
คุณพัชรีพูลพันธ์
คุณพิกุลเวียงใต้
คุณพิณปภาแจ่มกระจ่าง
คุณพิมพ์ทองนันตะวงษ์
คุณพิมลพรรณเมฆธน
คุณพิมลลักษณ์ศรีสุวรรณ์
คุณพูนทัยคำบุศย์
คุณพูลศรีกระจ่างพัฒน์วงษ์
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คุณเพ็ญชีพฤทธิจอม
คุณเพ็ญนภากูลณรงค์
คุณเพ็ญสุภาจันทะสิม
คุณไพฑูรย์วงษ์ศา
คุณไพรวัลย์มณีจันทร์
คุณเฟื่องฟ้าอินทรัมพรรย์
คุณมณีจันทร์งาม
คุณมรกตสุดเกตุ
คุณมานวิกาพัฒชนะพานิช
คุณมาลาวรรณรักกุศล
คุณมาลีอภิสุภาพ
คุณมิ่งขวัญเกตุกำพล
คุณแม้นพิมพ์เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
คุณยงเยาว์รื่นยานและ/หรือ
เรือตรีมาโนชรื่นยาน
คุณยินดีแพกล่อม
คุณยุพดีจันทร์ไพแสง
คุณยุพินเตียสุวรรณ
คุณยุพินแสงแก้ว
คุณรวีวรรณไชยคง
คุณรสรินโศจิพันธุ์
คุณรัชนีเจริญศักดิ์
คุณรัชนีทองวัง
คุณรัชนีบุญภักดี
คุณรัชนีผิวทอง
คุณรัตนาจันทร์ประดิษฐ์
คุณรัตนาป่องพรวน
คุณรุ่งตรีภิญโญยศ
คุณเรณูตันติภิวัฒน์
คุณเรวดีพูนสวัสดิ์
คุณลัดดาเอ็งมีรุด
คุณลัดดาวัลย์มีแพง
คุณลัดดาวัลย์หอมเสมอ
คุณลำดวนทวีพงค์
คุณลำพูนศุภชุติกุล
คุณเลื่อนอุลมัย
คุณวนิดาอู่วิเชียร
คุณวรรณพักตร์วิวัฒนวงศา
คุณวรรณาโพธิจารย์
คุณวรรณาศิริโสดา
คุณวรรณีบุญศิริพันธ์
คุณวรรณีเมธีประสิทธิ์
คุณวลัยลักษณ์เจนวณิชสถาพร
คุณวัชราภรณ์ฉัตรเกษม
คุณวัฒนานวลจันทร์
คุณวันเพ็ญกันทะวงศ์
คุณวารินทิพย์ศรีแก้ว
คุณวิภาลีเยี่ยมสกุล
คุณวิภาศิริวัฒน์
คุณวิยะดาดอนแสง
คุณวิไลเจียมสากล
คุณวีนัสสันตพงศ์
คุณแววตาอ่อนนาค
คุณศรีสมรนวลศรี
คุณศรีเสวกแจ่มชัดใจ
คุณศิริธีระจามร
คุณศิริพรกิจพ่อค้า
คุณศิริพรประกอบวณิชกุล
คุณสงบหัตถปะนิตย์
คุณสมคิดใหม่เอี่ยม
คุณสมจิตเภรีภาส
คุณสมใจเกตจินดา
คุณสมทรงเรืองนิ่ม
คุณสมนึกพัฒโน
คุณสมนึกรสสุคนธ์
คุณสมบูรณ์อ่อนโคกสูง

คุณสมฤดีมณีรัตน์
คุณสมลักษณ์วิริยะปรีชา
คุณสมศรีจิตตกูล
คุณสมศรีชยานันท์
คุณสมศรีวัฒนสุรวิทย์
คุณสมศรีศรีนกทอง
คุณสมัยพันธุ์จันทร์ดี
คุณสรัญญาโทนอ่อน
คุณสอ้อนพรหมพุทธา
คุณสาครอินมิทิน
คุณสาวิตรีบริพันธ์
คุณสำเนานุชประหาร
คุณสิริพรสุวรรณณัฐโชติ
คุณสุกัญญาอริยขจร
คุณสุชาดายีหมะ
คุณสุดใจคณานับ
คุณสุดใจสาราณี
คุณสุธิดาวรโชติธนัน
คุณสุนีย์คงชนม์
คุณสุนีย์สุนทรเลขา
คุณสุพัตราเกตุชุมพร
คุณสุพัตราหวังสุข
คุณสุภานิลหยก
คุณสุภาพรแซ่ตั้ง
คุณสุมาลีพัฒนา
คุณสุวรรณีกังสดาลพิภพ
คุณเสี้ยมยิ้นปูวิเมฆ
คุณแสนสุขโกยสมบูรณ์
คุณหร่อด๊ะเกกินะ
คุณหอมหวลสินไชย
คุณอนงค์กองสวัสดิ์
คุณอภินันท์ลอยป้อม
คุณอรชรรัตนานนท์
คุณอรสาหมื่นหนู
คุณอรุณกุหลาบศรี
คุณอังษณารุจานุกูลชัย
คุณอัญชนานาคพันธุ์
คุณอำไพเสถียรอินทร์
คุณอำไพวรรณแก้วสิงห์คำ
คุณอุชัยสามสี
คุณอุบลห้วยหงษ์ทอง
คุณอุไรธรรมวาสี
คุณแอเสาะซามัน
คุณกรีฑาพลทวีไทย
คุณกฤดาชื่นงูเหลือม
คุณกฤษฎาจรรย์โกมล
คุณกฤษฎาวัฒนานุศาสก์
คุณกองกิจลิ่มสืบเชื้อ
คุณกานต์กุฏอินทร์
คุณกิตติศักดิ์ทิมา
คุณเกรียงจรลีประเสริฐ
คุณเกรียงไกรเข็มวงษ์
คุณเกรียงไกรมิ่งมงคลศรี
คุณเกรียงศักดิ์ตันฑิกุล
คุณโกมลล้วนแก้ว
คุณโกเมนกว้านทองธรรม
คุณโกสิทธิ์นิลรัตน์
คุณขิ้มสามเสาร์
คุณเขียนชายเกตุ
คุณคนึงคำแสน
คุณคมวิทย์แซ่จั่น
คุณคลายสวนขวัญ
คุณคามทองเอี่ยม
คุณคูณบุปผา
คุณเคนเวียงอินทร์
คุณจรูญกมศิลป์

คุณจำนงค์จันทบัติ
คุณจำนงค์หนูโดด
คุณจุฬารัตน์มินมุนิน
คุณเจตจันทร์เอื้อกิ่งเพชร
คุณเจริญศรีทองสุก
คุณเจริญศรีวิรมย์
คุณเจะยะฟาร์กลิ่นกา
คุณเจะโสะสาเร๊า
คุณเจ๊ะหยันหลงสาม๊ะ
คุณเจือสาระศาลิน
คุณฉกาจเลี่ยงสกุล
คุณฉัตรชัยขาวเมืองน้อย
คุณเฉลยสุดใจ
คุณเฉลิมพลไหลไพบูลย์
คุณแฉล้มชุ่มกมล
คุณชวลิตปรีดากุล
คุณชัชวาลตั้งจิตตรง
คุณชัยชาญเขียวรัมย์
คุณชัยยาชุติมาวงศ์สกุล
คุณชัยยุทธหลักเมือง
คุณชาญประสานรมย์
คุณชาญเอี่ยมลออ
คุณชาลีบุญช่วยพิทักษ์
คุณชูเกียรติบัณฑิต
คุณชูชาติสุขสุด
คุณเซ่พงศ์ดำรงวิทย์
คุณณรงค์ประยงค์หอม
คุณณรงค์พลพิทักษ์
คุณณรงค์วงศ์พยัคฆ์
คุณณรงศักดิ์เฉลิมวานิชวงศ์
คุณณัฐพงศ์ศาสนนันทน์
คุณถาวรฤทธิวรชาติ
คุณทวีทองคุลี
คุณทศพรแสงทอง
คุณทศพรอุทธิเสน
คุณทองดินเหมวงศ์วิทยา
คุณทองเริ่มรอดเจริญ
คุณเทียบแก้วมหากาฬ
คุณไทยลพโตบาง
คุณธนัชยืนนาน
คุณธีระแซ่ตั้ง
คุณน้อมสุวิสุทธิ์
คุณบัญญัติกสิกรรม
คุณบุญชูโชติรุ่งโรจน์
คุณบุญเพ็งเกิดไทย
คุณบุญเลิศน้อยศรี
คุณบุญส่งก่วยเกียรติกุล
คุณประจวบขวัญนิมิตร
คุณประจวบทองบุญเรือง
คุณประจวบยาละ
คุณประจักษ์จำปารอด
คุณประภัทรเอี่ยมสำอางค์
คุณประมอนเขียวขำ
คุณประวัติหมายดี
คุณประวีณธานีตระกูล
คุณประสิทธิ์กาบสลับ
คุณปรีชาไชยวัฒนนันทน์
คุณปรีชาศรีนาราง
คุณปารุสถ์พิศาลสุพงศ์
คุณพจน์วงษ์เงิน
คุณพนาบุญประกอบ
คุณพรเทพกัลยกฤต
คุณพอชรรณย์สถิตย์วงศ์
คุณพัฒณชัยคงเจริญสุข
คุณพันธ์ศักดิ์เติมศักดิ์มิตรชัย
คุณพิจิตธรรมพิทักษ์จิต

คุณพิชัยสาป้อง
คุณพิสุทธิ์จันทร์พานิช
คุณพีระพันธ์ทองบุญเรือง
คุณพุตจงดี
คุณพูลศรีกระจ่างพัฒน์วงษ์
คุณเพชรบุญทองทอง
คุณไพรัชณท่าเรือ
คุณไพโรจน์สุสารัตนกุล
คุณมนตรีขันธกูล
คุณมะยูโซ๊ะมูเซ๊ะ
คุณมะแอสมอ
คุณมุขวิสัย
คุณยูดาอัมรัน
คุณแย้มนาคแดง
คุณรณภูมิอยู่ป้อม
คุณร่วมคิดวงศ์อาษา
คุณรอมือลีเจ๊ะอารง
คุณรอยะสะมะแอ
คุณราชันมีทรัพย์
คุณรุ่งเรืองเรืองเดช
คุณเล็กเรือนแก้ว
คุณวัชระวิศิษฎ์วโรดม
คุณวัฒนาลัภนาเคนทร์
คุณวัฒนาวัฒนธรรม
คุณวันชัยบำรุงหนูไหม
คุณวิกรมธาราสุข
คุณวิชัยจำนงค์รัตน์
คุณวิชัยนุ้ยเล็ก
คุณวิชัยวงษ์คณารัตนกูล
คุณวิชิตซ้ายเกล้า
คุณวิเชียรสุคนธาภิรมย์ณพัทลุง
คุณวิทยาโชติสุวรรณ
คุณวิมาชัยซึงเจริญ
คุณวิรุ่งโรจน์ฮวดวงษา
คุณวิโรจน์ปรีดากุล
คุณวิโรจน์สุนทรเลขา
คุณวิสูตรไชยาพงศ์พิพัฒน์
คุณวีระบัวทอง
คุณศราวุฒิวิทา
คุณศุภชัยศรีพลาย
คุณสงวนหลูปรีชาเศรษฐ
คุณสนธยาวันเพ็ญ
คุณสนธะญาศรประเสริฐ
คุณสมจิตรกันต๊ะมา
คุณสมเจตน์พิมพกรรณ์
คุณสมชายประภาวงษ์
คุณสมชายวัฒนาธร
คุณสมนึกกิจอุดมรัตน์
คุณสมนึกศรีตองอ่อน
คุณสมบุญฮาซัน
คุณสมบูรณ์เลิศจารุโชคขจร
คุณสมปองไชยฤทธิ์
คุณสมผลภาดี
คุณสมพงษ์นิติภิรมย์ชัย
คุณสมศักดิ์เดชอ่อนพันธ์
คุณสมศักดิ์บัณฑุชัย
คุณสมศักดิ์ศรีวัฒนะโชติ
คุณสมหมายสังมา
คุณสมานเกริกอำนาจ
คุณสราวุธเจริญฤทธิ์
คุณสันติแซ่จัง
คุณสาธิตเรืองสังข์
คุณสำราญทันสมัย
คุณสิทธิชัยสอนสุภี
คุณสุชาติเดชภักดี
คุณสุทธิพงษ์วุฒิพันธ์เรืองชัย

คุณสุเทพต่างสี
คุณสุธรรมบาลทิพย์
คุณสุธีสระแก้ว
คุณสุนทรบุญยฤทธิ์
คุณสุพรชัยกัมปนานนท์
คุณสุพรรณถึงสุข
คุณสุรชัยจันทร์แสงศรี
คุณสุรศักดิ์เกตุดาว
คุณสุวิตแย้มอุบล
คุณเสกสมดีนุช
คุณเสกสรรค์พินุยรัมย์
คุณเสกสิทธิ์ปรีชาณรงค์พล
คุณหนูก่ำเสริฐ
คุณหรั่นแสนพรม
คุณเหม่งเต้งแซ่หลิ่ม
คุณอธิคมเกสรินทร์
คุณอนุสรณ์บุญวงษ์
คุณอภิชาติแซ่ลิ้ม
คุณอรรถพลบุญช่วย
คุณอรุณเต้บำรุง
คุณอั้นศรีพงษ์
คุณอับดุลตอเละมะแซ
คุณอาจินต์ภักดีวงศ์
คุณอำนวยทองคำมา
คุณอำนาจหรุ่มรื่น
คุณอินทร์จันทร์ปิงยศ
คุณอิษฎีกุฏอินทร์
คุณอุทัยกาญจนะ
คุณฮ่ออาเล็กแซ่ฮ่อ
คุณอำพันจันโภคา
คุณปฐมพวงคำ
คุณเสมอชัยชนะ
พระบุญลือชิงเมืองปัก
พระประสงค์จารุวณฺโณ
พระพรมมากนฺตสีโล
พระพิทูรสมฺปนฺโน
พระวิไลสำเภาทอง
พระสมบูรณ์เส้งพัฒน์
พระสมุห์ปี้ธมฺมโชโต
พระสุทธิเอมทิพย์
พระอโณทัยเล้าโลกาภิวัฒน์
พระเอิบเรวโต
พระครูกัลยาณวัฒน์กลฺยาโณ
พระครูโกศลวิมลกิจ
พระครูจริยาภิวัฒน์

พระครูถาวรสมานคุณ
พระครูวรธรรมานุสิฐิ
พระปลัดตุ้มทองสิริวณฺโณ
พระภิกษุจ้อยกิ่งค้างพลู
พระภิกษุทรัพย์ทองปุ้ย
คุณหัสนีย์ลิ่มสกุล
คุณปัทมาทัพเสรีผไท
แม่ชีระเบียบมาลี
คุณสำเร็จจันทวี
คุณพนัสประทุมทิพย์
คุณอารมณ์วงษ์มาลัย
คุณเยาวภาสุคนธรังษี
คุณคำรพบุญลือ
คุณสมมาศหนูอินทร์แก้ว
คุณอนันต์ศรีเชื้อ
คุณพันธ์ศักดิ์สัมฤทธิ์
วัดพระบรมธาตุดอยตุง
วัดพิกุลทอง
วัดสระเกษ
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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



�2

กองทุนเปิดพิบูลย์ทรัพย์ปันผล (PISD) รหัสกองทุน 4105 
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


