
รายงานประจ�าปี

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2558



สารบญั

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ 1 

ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 3 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 3 

ขอ้มลูกองทนุ 4 

ความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน์ 5

ผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม 6

ขอ้มลูการลงทนุ และผลการด�าเนินงานของกองทนุหลกั 7

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และก่อภาระผกูพนั 10

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารแหง่หน้ีทีอ่อกโดยนิตบุิคคลไทย 11

 หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ 13

ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 14

บรษิทันายหน้าทีไ่ดร้บัคา่นายหน้าสงูสดุสบิอนัดบัแรก  14

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 15

ขอ้มลูการท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 38

ขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 38

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft Commission) 39



1

BGOLDRMF

ความเหน็ของบริษทัจดัการ

เรียน	 ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ 

 แนวโน้มและปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค�าในปี	2558

 แนวโน้มระยะกลางคาดวา่ราคาทองค�ายงัคงไดร้บัผลกระทบจากแนวโน้มคา่เงนิดอลลา่รส์หรฐัฯ ทีแ่ขง็คา่ขึน้ ซึง่สง่ผลลบ

ต่อทิศทางราคาทองค�าในตลาดโลก ปญัหาหน้ีสินของกรีซยงัเป็นแรงหนุนให้ค่าเงินสกุลยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบั 

คา่เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัในชว่งสัน้ ซึง่กเ็ป็นการซ�้าเตมิราคาทองค�าเชน่กนั

 ความตอ้งการทองค�าในไตรมาสแรกปี 2558 ลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้าโดยมาจาก

ความตอ้งการทีล่ดลงของเครือ่งประดบั และสนิคา้เทคโนโลยโีดยเฉพาะสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นจนีทีเ่ป็นผูบ้รโิภคทองค�า

รายใหญ่มคีวามตอ้งการทองค�าลดลงรอ้ยละ 7 เช่นกนั เน่ืองจากเศรษฐกจิมกีารขยายตวัลดลงและบัน่ทอนความเชื่อมัน่ 

ของผูบ้รโิภค แต่อนิเดยียงัคงมคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ส่วนการถอืครองทองค�าแท่งของกองทุนขนาดใหญ่ไดแ้ก่ 

SPDR Gold Shares ใน 5 เดอืนแรกของปี 2558 นัน้ ปรากฏวา่มปีรมิาณเพิม่ขึน้เป็น 773 ตนัในเดอืนกุมภาพนัธ ์จาก 709 ตนั 

ในชว่งตน้ปีและกลบัลดลงมาเหลอืเพยีง 715 ตนัในสิน้เดอืนพฤษภาคม สะทอ้นถงึความตอ้งการทองค�าเป็นระยะๆ มากกวา่

ความตอ้งการทีจ่ะลงทนุอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว อยา่งไรกต็าม ธนาคารกลางทีย่งัซือ้ทองค�าเพิม่ ไดแ้ก่ รสัเซยี คาซคัสถาน 

เบลารสุ และมาเลเซยี เป็นตน้ สว่นธนาคารกลางทีข่ายออกมามไีมม่ากนกั

 ดา้นอุปทานในไตรมาสแรกปี 2558 ไม่เปลีย่นแปลงมากนกั เน่ืองจากการลดลงของการน�าทองค�ากลบัมาใชใ้หม่

ชดเชยการเพิม่ขึน้จากทองค�าทีผ่ลติจากเหมอืง

	 แบงก	์ออฟ	ไชน่า	ซ่ึงเป็น	1	ใน	4	ธนาคารรายใหญ่ท่ีสดุของรฐับาลจีน	ได้เป็นธนาคารจีนแห่งแรกท่ีเข้าร่วม

การก�าหนดราคาอ้างอิงทองค�าในตลาดลอนดอน	โดยจะเข้าร่วมประมูลทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์วนัละ	2	ครัง้		

เพ่ือก�าหนดราคาอ้างอิงทองของสมาคมตลาดทองค�าลอนดอน นอกเหนือจาก ยบูเีอส เอจ ี โกลดแ์มนแซคสก์รุ๊ปองิค ์

ธนาคารแหง่โนวาสโกเทยี บารเ์คลยแ์บงก ์ เอชเอสบซีโีฮลดิง้ส ์ โซซเิอเตเ้จเนอราล และเจพมีอรแ์กน สะทอ้นถงึการเขา้มา 

มบีทบาทในการก�าหนดราคาทองค�าของจนีซึง่เป็นผูบ้รโิภคทองค�ารายใหญ่ของโลก โดยก่อนหน้าไดผ้ลกัดนัตลาดคา้ทองค�า

ที่เซี่ยงไฮ้ให้มีบทบาทมากขึ้นในระดบัสากล ดงันัน้	 อิทธิพลของค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรฐัฯ	 ท่ีมีต่อราคาทองค�า	

ในตลาดโลกจะถกูลดลงจากปัจจยัอ่ืนท่ีมีมากขึน้

 ดา้นตน้ทุนในเหมอืง (Cash Cost) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้นับตัง้แต่ปี 2550 คาดว่าจะมาจากตน้ทุนการขุดทีเ่พิม่ขึน้ 

เพื่อใหไ้ดท้องค�าทีเ่หลอือยู่น้อยลงและลกึลงไปใตด้นิเรื่อยๆ ตอ้งอาศยัตน้ทุนและเทคโนโลยทีีม่ากขึน้ รวมถงึตน้ทุนของ

น�้ามนัและค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ตามภาวะเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ในระยะยาว ส่วนตน้ทุนแบบ All-In Sustaining Cost (Cash cost  

รวมกบัตน้ทนุนอกเหมอืง) ปี 2557 อยูใ่นกรอบ USD 800 - 1,040 ต่อออนซ ์ ซึง่ตน้ทนุดงักลา่วจะเป็นปจัจยัทีช่ว่ยใหร้าคา
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ทองค�าไม่ปรบัลกึลงมาก เน่ืองจากถา้หากราคาทองปรบัตวัลดลงต�่ากว่าตน้ทุนการผลติ จะท�าใหอุ้ปทานของทองค�าลดลง

อยา่งมนียัส�าคญั  

 ทัง้น้ี ปจัจยัความไมส่งบ เชน่ สถานการณ์ในยเูครน อริกั และ ลเิบยี ไมน่่าจะมผีลต่อราคาทองค�ามากนกั เน่ืองจาก

ตลาดไดร้บัรูม้านานมากและยงัไมม่ปีระเดน็ใหมเ่พิม่เตมิ 

 สว่นการทีเ่งนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัดอลลา่รส์หรฐัฯ กเ็ป็นปจัจยัหนุนไมไ่หร้าคาทองค�าในประเทศลดลงมากนกั 

เน่ืองจากขอ้มลูการสง่ออกทีอ่อกมาไมเ่กือ้หนุน และยงัถกูปรบัลดประมาณการสง่ออกลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสว่นต่าง

อตัราดอกเบีย้ของไทยกบัต่างประเทศไดล้ดลงจากการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย ท�าใหร้าคาทองค�าในประเทศ

อาจไมป่รบัตวัลดลงมากตามราคาทองค�าในสกุลดอลลา่รส์หรฐัฯ

	 กล่าวโดยสรปุ ความเคลื่อนไหวของราคาทองค�าในช่วงทีผ่่านมายงัคงไดร้บัอทิธพิลจากแนวโน้มค่าเงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ เป็นส�าคญั โดยแนวโน้มค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ทีย่งัแขง็ค่าขึน้ต่อเน่ืองจะสง่ผลลบต่อราคาทองค�า แต่ถา้หากราคา

ทองค�าปรบัตวัลงน้อยกว่า USD 1,200 ต่อออนซ์ ซึง่เป็นราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัราคาตน้ทุนในการผลติโดยเฉลีย่กน่็าจะเป็น

โอกาสทยอยซือ้สะสมระยะยาวเพือ่การกระจายความเสีย่ง ส่วนในระยะยาวนัน้ราคาทองค�าอาจกลบัมาถกูก�าหนดด้วย

ปัจจยัจากความต้องการของผู้บริโภคทองค�ารายใหญ่แทน	และการท่ีจีนเร่ิมเข้ามามีบทบาทในตลาดทองค�าโลก

มากขึน้อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองค�าในระยะยาว

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2558 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้ง

ชพี มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที ่30 เมษายน 2558 เทา่กบั 1,057.19 ลา้นบาท หรอื 9.5670 บาทต่อหน่วยลงทนุ

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้�ามัน่วา่บรษิทัจะบรหิาร

กองทนุดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเครง่ครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัเลขที ่0105535049700 เมือ่วนัที ่

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

ใหป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายช่ือผูถื้อหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 75.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 5.0

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุหลกั วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุน้ี

นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 19 พฤษภาคม 2553

นางสาวสดุารตัน์  ทพิยเทอดธนา 19 พฤษภาคม 2553

นางสาวดษุฎ ีภู่พฒัน์ 19 พฤษภาคม 2553

นายพชิญ ฉตัรพลรกัษ์ 19 พฤษภาคม 2553

นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธนัวาคม 2555

นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู 16 มถุินายน 2558
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กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั ไดร้บั

อนุมตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป โดยมจี�านวนเงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 

ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทุนรวมทองค�าแบบทัว่ไป 

(Simple Gold Fund) ทีล่งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว ทีม่ลีกัษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การ

เลีย้งชพี ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และไมก่�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ  

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้

บงัคบัทีก่�าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และประกาศ

ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกอง

ทนุ ซึง่จะท�าหน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์

เรียน	 ผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลี้ยงชีพ

 ขา้พเจา้ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ ไดด้แูลการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การ

เลีย้งชพี ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 ถงึวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2558 แลว้

 ขา้พเจา้เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

โกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้�าหนดไวใ้นโครงการและภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพทัธนนัท ์รตันปฤณ) (นางสาวอสัรา หวงัประเสรฐิ)

 ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์ หวัหน้าสว่น ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย์

วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดือน
ตัง้แต่	30	ม.ค.	58

ถึง	24	เม.ย.	58*

6	เดือน
ตัง้แต่	31	ต.ค.	57	

ถึง	24	เม.ย.	58*

1	ปี
ตัง้แต่	25	เม.ย.	57	

ถึง	24	เม.ย.	58*

3	ปี
ตัง้แต่	27	เม.ย.	55	

ถึง	24	เม.ย.	58*

5	ปี
ตัง้แต่	30	เม.ย.	53	

ถึง	24	เม.ย.	58*

ตัง้แต่จดัตัง้
วนัท่ี	19	พ.ค	53	

ถึง	24	เม.ย.	58*

มลูค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 9.9515 9.3261 10.1763 12.6347 - 10.0000

กองทนุเปิดบวัหลวงโกลด	์

เพ่ือการเลี้ยงชีพ
-6.06 0.24 -8.14 -26.01 - -6.52

เกณฑม์าตรฐาน*** -6.61 1.59 -8.45 -25.00 - -2.51

เอกสารการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

	 *	 วนัศุกรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูคา่หน่วยลงทนุ	ณ	วนัท�าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค�านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

	 ***	 เกณฑม์าตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	London	PM	Fix	Index	ทัง้น้ี	ตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2558	เป็นตน้ไป	เกณฑว์ดัผลการด�าเนินงานของกองทนุ	

จะเปลีย่นแปลงจากเดมิเป็น	LBMA	Gold	Price	PM	Index	ซึง่เปลีย่นแปลงตามกองทนุหลกั	(SPDR	Gold	Trust)
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ข้อมลูการลงทนุ	และผลการด�าเนินงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust 

ช่ือกองทนุ	: SPDR Gold Trust 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ	: 12 พฤศจกิายน 2547 

ประเภทโครงการ	: กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

นิวยอรก์ ญีปุ่น่ ฮอ่งกง และสงิคโปร ์

นโยบายการลงทนุ	:	 มนีโยบายทีมุ่ง่เน้นการลงทนุในทองค�าแทง่ เพือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทนุ

หลงัหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการทัง้หมดของกองทนุใหใ้กลเ้คยีง

กบัผลตอบแทนของราคาทองค�า 

อายโุครงการ	: ไมก่�าหนด 

ผูด้แูลผลประโยชน์	: The Bank of New York 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ	: HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing	Agent	: State Street Global Market LLC 

Sponsor	:	 World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่ง

เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหาก�าไร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกอง	SPDR	Gold	Trust

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทนุ* (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ)

1. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.02  

(ไมต่�่ากวา่ 500,000 เหรยีญสหรฐั 

และไมเ่กนิ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัต่อปี)

2. คา่ธรรมเนียมผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian Fee) 0.10

3. คา่ธรรมเนียม Marketing Agent 0.15

4. คา่ธรรมเนียม Sponsor 0.15

5. คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ
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*	 กองทนุจะก�าหนดคา่บรหิารจดัการไวท้ีร่อ้ยละ	0.40	ต่อปี	เป็นเวลา	7	ปี	(วนัเริม่จดัตัง้กองทนุ	12	พฤศจกิายน	2547)	หรอืจนกวา่จะยกเลกิสญัญา

กบั	Marketing	Agent	หากในเดอืนใดคา่บรหิารจดัการของกองทนุสงูกวา่รอ้ยละ	0.40	ต่อปี	Sponsor	และ	Marketing	Agent	จะลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีก

เกบ็จากกองทนุ	เพือ่ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยของกองทนุเทา่กบัรอ้ยละ	0.40	ต่อปี	อยา่งไรกต็าม	คา่ใชจ้า่ยของกองทนุมโีอกาสทีจ่ะมากกวา่รอ้ยละ	0.40	ต่อ

ปี	กไ็ด	้ถา้กองทุนมคีา่ใชจ้่ายใดๆ	จนท�าใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้หมดเกนิกว่ารอ้ยละ	0.70	ต่อปี	เนือ่งจากกองทุนจะสามารถลดค่าใชจ้่าย

ของSponsor	และ	Marketing	Agent	รวมทัง้หมดไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ	0.30	ต่อปี	

แหล่งทีม่าของข้อมลู	:	หนงัสอืชีช้วนกอง	SPDR	Gold	Trust

ผลการด�าเนินงานของกอง	SPDR	Gold	Trust

This fund started trading on November 18 2004.

NAV	per	GLD	Share

Cumulative	* Trust Gold	Price	

(LBMA	Gold	Price)‡

Year to date * † -1.714863% -2.14%

1 month -0.601272% -0.57%

3 months -6.443320% -6.35%

6 months +1.173756% +1.37%

1 year -8.770261% -8.40%

5 years § -0.382342% +0.02%

Since inception (to month end) § +9.416698%  +9.85%

* All figures are to month end [04/30/2015] unless otherwise indicated. Year to date for the Trust begins December 31 2014 and for Gold 
PM Fix begins December 31 2014.

† Updated between 9.15pm and 9.45pm UK
‡ Since March 20, 2015, the Trust has been using the LBMA Gold Price PM as the price of gold in determining the value of the Trust’s 

gold. Before that date, the Trust used the London PM Fix, which was discontinued on March 19, 2015.
§ Returns are annualized.
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GLD	Share	Price	at	Close

Cumulative	**	†† Trust Gold	Spot	Price	

(Mid	Point)

Year to date ** ‡ -0.10% -0.08%

1 month -0.17% -0.36%

3 months -8.08% -7.76%

6 months +0.72% +1.54%

1 year  -8.65% -8.39%

5 years § -0.33% +0.07%

Since inception (to month end) § +9.30% +9.90%

** All figures are to month end [04/30/2015] unless otherwise indicated.
†† Year to date begins December 31 2014. Gold Spot Price taken as at 16.30 (NYT) note the price may differ from the London PM fix of 

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

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 1,030,954,552.87 97.52

หน่วยลงทนุกองทนุรวมต่างประเทศ

SPDR GOLD TRUST (SINGAPORE) 1,030,954,552.87 97.52

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 30,172,593.71 2.85

เงินฝากธนาคาร

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AAA 22,725,956.01 2.15

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AA 7,446,637.70 0.70

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ	(บาท) 1,057,194,271.85

มลูค่าหน่วยลงทนุ	(บาทต่อหน่วยลงทนุ) 9.5670
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รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทย	

หรอืตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ	ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

กลุ่มของตราสาร มลูค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 0 0

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์

หรอืบรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้

ประกนั

22.73 2.15

3. กลุม่ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ 0 0

4. กลุม่ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื เชน่ ธรุกรรมการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื เป็นตน้

0 0

5. กลุม่ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม ่ตามประกาศส�านกังาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ

0 0

	� รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	 เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุท่ีกองทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตวัในพอรต์	ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วนัครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความ

น่าเช่ือถือ

มลูค่า	

หน้าตัว๋

มลูค่า

ตามราคาตลาด

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี - - AAA - 22,725,956.01

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA - 3,611,256.29

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA - 3,835,381.41



12

BGOLDRMF

ค�าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดบัทีส่งูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิ

ตน้และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ เศรษฐกจิ และ

ปจัจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่ามาก

A ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่า

BBB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง

BB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู

B ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก

C ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งทีส่งูทีส่ดุ ทีจ่ะไมไ่ดร้บัคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธรุกจิ เศรษฐกจิ และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้

อยา่งมนียัส�าคญั

D ตราสารหน้ีทีไ่มส่ามารถช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้ได ้(Default)

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

ของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	2558

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พนับาท

ร้อยละของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 5,237.36 0.50

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 314.24 0.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 523.74 0.05

คา่ธรรมเนียมเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian Fee) 293.29 0.03

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) - -

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 217.56 0.02

คา่ไปรษณยี ์(Postage Stamp) 174.66 0.02

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ** (Other Expense) 537.91 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 7,298.76 0.70

	 *	 เป็นคา่ใชจ้า่ยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่	อนึง่	การค�านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ	คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน	

หน่วยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิ่อนหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

	 ***	 ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์

หมายเหต ุ	 กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจากกองทนุ	 บรษิทัจดัการจะแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 60	วนั	 โดยจะตดิประกาศทีส่�านักงานของบรษิทัจดัการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านกังานสาขาของตวัแทน	และลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย	1	ฉบบั	เป็นเวลา	3	วนัตดิต่อกนั	ทัง้น้ี	การเพิม่อตัราคา่

ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	5	ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	2558

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: PTR ค�านวณจากมลูคา่ทีต่�่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรพัยส์นิ

ทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่า่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดยีวกนั

บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	2558

 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดงันัน้ จงึไมม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารแหง่ทนุ และไมม่คีา่นายหน้า

ซือ้ขายหลกัทรพัย์
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอ	 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลี้ยงชีพ

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ย งบดลุ และงบประกอบ

รายละเอยีดเงนิลงทนุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2558 งบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่�าคญั ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และหมายเหตุเรือ่งอืน่ๆ

 ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

 ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชซีึง่ก�าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน

และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม ่

 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการ

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิ

ความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตาม

ทีค่วรของกองทนุเพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อ

ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ การตรวจสอบ รวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิาร

ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม 

 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ของขา้พเจา้
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	 ความเหน็

 ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่ 30 

เมษายน 2558 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  บรษิทั ส�านกังานสอบบญัช ีซ ีแอนด ์เอ จ�ากดั

  (นางสาวจนิตนา  มหาวนิช)

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4687

กรงุเทพมหานคร : วนัที ่16 มถุินายน 2558



17

BGOLDRMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบดลุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 

(ราคาทนุปี 2558 : 1,310,682,959.86 บาท) 

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

4 , 5  1,030,954,552.87  1,033,117,400.59 

เงนิฝากธนาคาร 7  29,996,962.67  43,219,782.78 

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้  175,631.04  224,621.13 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี  -  234,591.23 

รวมสินทรพัย์ 	1,061,127,146.58	 	1,076,796,395.73	

หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  3,320,965.44  860,527.43 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8 , 9  594,850.67  603,942.77 

หน้ีสนิอืน่  17,058.62  18,530.31 

รวมหน้ีสิน 	3,932,874.73	 	1,483,000.51	

สินทรพัยส์ทุธิ 	1,057,194,271.85	 	1,075,313,395.22	

สินทรพัยส์ทุธิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  1,105,042,119.55  1,057,671,838.73 

ก�าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดลุ 4  188,584,391.40  192,999,590.81 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 6  (236,432,239.10)  (175,358,034.32)

สินทรพัยส์ทุธิ 	1,057,194,271.85	 	1,075,313,395.22	

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 	9.5670	 	10.1668	

จ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายแล้วทัง้หมด	ณ	วนัส้ินปี	(หน่วย) 	110,504,211.9542	 	105,767,183.8732	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

ช่ือหลกัทรพัย์ 	จ�านวน	

	(หน่วย)	

	มลูค่ายติุธรรม	

	(บาท)	

ร้อยละของ

มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทนุรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust  270,530  1,030,954,552.87 100.00 

รวมหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ 	270,530	 	1,030,954,552.87	 100.00	

รวมเงินลงทนุ	(ราคาทนุ	1,310,682,959.86	บาท) 	1,030,954,552.87	 100.00	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2557

ช่ือหลกัทรพัย์ 	จ�านวน	

	(หน่วย)	

	มลูค่ายติุธรรม	

	(บาท)	

ร้อยละของ

มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทนุรวมอีทีเอฟ

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

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

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

งบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทนุ	 4

รายไดด้อกเบีย้  577,879.43  661,745.36 

รวมรายได้ 577,879.43	 661,745.36	

ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8 , 9 5,603,980.34 5,678,455.82 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 8 336,238.90 340,707.34 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 8 , 9 560,398.11 567,845.54 

คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 8 313,823.05 317,993.55 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 60,300.00 50,300.00 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 914,640.30 1,160,219.77 

รวมค่าใช้จ่าย 7,789,380.70	 8,115,522.02	

ค่าใช้จ่ายจากการลงทนุสทุธิ (7,211,501.27) (7,453,776.66)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 4

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ *  - (8,362,451.31)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (77,336,661.12) (143,804,717.94)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัรา 

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 23,473,957.61 115,847,059.13 

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (53,862,703.51) (36,320,110.12)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน (61,074,204.78) (43,773,886.78)

* รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ ประกอบดว้ยรายการก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ และรายการก�าไรหรอืขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของเงนิลงทนุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

คา่ใชจ้า่ยสทุธจิากการลงทนุ  (7,211,501.27)  (7,453,776.66)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ  -  (8,362,451.31)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ  (77,336,661.12)  (143,804,717.94)

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตราต่างประเทศ  23,473,957.61  115,847,059.13 

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน 	(61,074,204.78) 	(43,773,886.78)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ

มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายระหวา่งปี  238,969,491.43  207,607,291.20 

มลูคา่หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืระหวา่งปี  (196,014,410.02)  (210,058,798.03)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 	42,955,081.41	 	(2,451,506.83)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี  (18,119,123.37)  (46,225,393.61)

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

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 	1,057,194,271.85	 	1,075,313,395.22	

การเปล่ียนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทนุ หน่วย

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุตน้ปี  105,767,183.8732  105,714,859.2200 

บวก หน่วยลงทนุทีข่ายระหวา่งปี  24,763,449.8116  20,361,495.7142 

หกั หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืระหวา่งปี (20,026,421.7306) (20,309,171.0610)

หน่วยลงทนุ	ณ	วนัส้ินปี 	110,504,211.9542	 	105,767,183.8732	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน

การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน (61,074,204.78)  (43,773,886.78)

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด�าเนินงาน

การซือ้เงนิลงทนุ (51,699,855.78) (35,843,926.19)

การขายเงนิลงทนุ  - 53,575,618.42 

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัช(ีเพิม่ขึน้)ลดลง 234,591.23 275,987.64 

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่ขึน้(ลดลง) 2,460,438.01 (58,532.53)

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้(ลดลง) (9,092.10) (51,989.33)

หน้ีสนิอืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) (1,471.70) (744.98)

ดอกเบีย้รบั (577,879.43) (661,745.36)

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ  - 8,362,451.31 

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 77,336,661.12 143,804,717.94 

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ (23,473,957.61) (115,847,059.13)

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 626,869.52 705,057.55 

เงินสดสทุธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน (56,177,901.52) 10,485,948.56	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุระหวา่งปี 238,969,491.43  207,607,291.20 

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุระหวา่งปี (196,014,410.02)  (210,058,798.03)

เงินสดสทุธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 42,955,081.41	 (2,451,506.83)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (13,222,820.11) 	8,034,441.73	

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี  43,219,782.78  35,185,341.05 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วนัปลายปี 29,996,962.67	 	43,219,782.78	
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

ขอ้มลูเพิม่เตมิ
* การซือ้ขายเงนิลงทนุไมร่วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ การซือ้เงนิลงทนุโดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขาย โดยมสีญัญาซือ้คนื 

ซึง่ค�านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั
** ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่30 เมษายน 2554

ข้อมลูทางการเงินท่ีส�าคญั

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557 2556 2555 2554**

ข้อมลูผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทนุเริม่แรก/ตน้ปี  10.1668  10.6090 12.6736 11.5358  10.0000 

รายได้จากกิจกรรมลงทนุ

คา่ใชจ้า่ยสทุธจิากการลงทนุ  (0.0671)  (0.0714)  (0.0848)  (0.0918)  (0.0880)

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

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ  (0.7648)  (1.4681)  (1.4525)  1.0287  1.9908 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัรา

   แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  0.2321  1.1827  (0.5957)  0.0598  (0.4011)

รายได้จากกิจกรรมลงทนุทัง้ส้ิน 	(0.5998) 	(0.4422) 	(2.0646) 	1.1378	 	1.5358	

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี 	9.5670	 	10.1668	 	10.6090	 	12.6736	 	11.5358	

อตัราสว่นของก�าไรสทุธติ่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  (5.83)  (4.12)  (18.55)  5.66  17.78 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส�าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 1,057,194 1,075,313 1,121,539 1,045,307  389,645 

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ

ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  0.74  0.76  0.75  0.78  0.87 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย ์

สทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  0.06  0.06  0.06  0.06  0.04 

อตัราสว่นของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี* (%)  4.94  8.65  35.14  68.56  161.48 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส�าหรบัปี	ส้ินสดุวนัท่ี	30	เมษายน	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พ่ือการเลีย้งชีพ

 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมประเภทโครงการเปิด โดยไมม่กี�าหนดอายขุองโครงการ 

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

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของโครงการเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 มมีลูคา่โครงการจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบง่เป็น 

500,000,000 หน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั 

(“บรษิทัจดัการ”)

 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมพเิศษ ซึง่มนีโยบายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

ต่างประเทศ ทัง้น้ี กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ หรอืตามอตัราสว่นทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ

ก�าหนด แต่ทัง้น้ีจะลงทนุในต่างประเทศไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุหรอืตามอตัราสว่นทีส่�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด

 กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในเงนิฝากและ/หรอืตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายไุมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การ

ส�ารองเงนิไวส้�าหรบัการด�าเนินงานรอการลงทนุ หรอืรกัษาสภาพคลอ่งของกองทนุ

 กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การ

ลดความเสีย่ง (Hedging) ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ซึง่โดย

ปกตกิองทุนจะไม่มกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทัง้น้ี ในการพจิารณาป้องกนัความเสีย่งใหอ้ยู่ใน

ดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ อน่ึง บรษิทัจดัการจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured 

Note)

 กองทนุอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีต่�่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 

เฉพาะกรณทีีม่ตีราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุ

เทา่นัน้

 กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
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2.	 เกณฑใ์นการจดัท�าและน�าเสนองบการเงิน	

 งบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงโกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี (“กองทนุ”) ไดจ้ดัท�าขึน้และน�าเสนอตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่106 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนินธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชอีืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ี

กองทนุไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก�าหนดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเพือ่ใชใ้นการค�านวณมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

ตามประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุที ่สจก.ร 5/2545 ลงวนัที ่20 มถุินายน 2545

 งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิภาษาไทย ซึง่เป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีทีม่เีน้ือความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี

 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการการบญัชแีละ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม ดงัน้ี

มาตรฐานการบญัชี วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้

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

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 1 มกราคม 2557

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

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด�าเนินงานที่

ยกเลกิ

1 มกราคม 2557

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

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่15 สญัญาเชา่ด�าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่27 การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 

และการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ

ทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง

1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2557
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ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2557) การน�าเสนองบการเงนิ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) สนิคา้คงเหลอื 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2557) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาก่อสรา้ง 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2557) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเชา่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชสี�าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2557) ตน้ทนุการกูย้มื 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เมือ่ออกจากงาน

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2557) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2557) ก�าไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิระหวา่งกาล 1 มกราคม 2558
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ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2557) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2557) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัย ์

ทีอ่าจเกดิขึน้

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2557) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 1 มกราคม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธุรกจิ 16 มกราคม 2558

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด�าเนินงาน 

ทีย่กเลกิ

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) สว่นงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่10 งบการเงนิรวม 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่11 การรว่มการงาน 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่12 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่13 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 1 มกราคม 2558

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2557) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 

และการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2557) การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

(ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพ

เศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

1 มกราคม 2558
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ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2557) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่14 ขอ้จ�ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ขอ้ก�าหนดเงนิทนุขัน้ต�่าและปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี 

ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) 

เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาส�าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2557) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่20 ตน้ทนุการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติส�าหรบัเหมอืงแบบเปิด 1 มกราคม 2558

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล-กรณทีีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนินงาน

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเชา่ด�าเนินงาน-สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษ ี

ของกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้

1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได-้รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 1 มกราคม 2558

ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-ตน้ทนุเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559

 ผูบ้รหิารของกองทนุประเมนิวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้ ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่องบการ

เงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตักิบังบการเงนิของกองทนุ
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4.	 นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั	

 4.1	 การวดัค่าเงินลงทนุ

  เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ�านวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของ

เงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้

  หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารหน้ีทีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบัในประเทศไทยแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยใช้

ราคาหรอือตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทีว่ดัมลูคา่เงนิลงทนุ

  เงนิลงทนุในกองทนุในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยของกองทนุ

ในต่างประเทศทีป่ระกาศลา่สดุ  และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศ (Spot rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัที่

ค�านวณมลูคา่ดงักลา่ว ในการแปลงคา่เงนิจากสกุลเงนิต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท 

  หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารหน้ีทีไ่มม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบัแสดงในราคาทีค่�านวณจากอตัราผลตอบแทน

ของบรษิทัผูเ้สนอซือ้เสนอขาย ซึง่ผูจ้ดัการกองทนุพจิารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนทีด่ทีีส่ดุของมลูคา่ยตุธิรรม

  ก�าไรหรอืขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นงบก�าไร

ขาดทนุ ณ วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ

  ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั

	 4.2				 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี

	 	 คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีกดิจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมี

ก�าหนดตดับญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

 4.3	 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

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

  ดอกเบีย้รบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึรบัตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ

  คา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

  บญัชสีว่นเกนิและสว่นลดมลูคา่ของตราสารหน้ีตดัจ�าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีต่ดัจ�าหน่ายน้ี

แสดงเป็นรายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 	 4.4	 การใช้ประมาณการทางบญัชี	

  ในการจดัท�างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชบีางรายการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้
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	 4.5	 บญัชีปรบัสมดลุ	

  บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหน่ึงของก�าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมือ่มกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเพือ่ท�าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนั

ไมว่า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรอืเลกิลงทนุในกจิการลงทนุ ณ เวลาใด

 4.6	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	

  กองทนุแปลงคา่รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่

ทีเ่กดิรายการ และแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นงบดลุใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการรบัหรอืจา่ยช�าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและทีเ่กดิการแปลงคา่

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิดงักลา่วไดบ้นัทกึทนัทใีนงบก�าไรขาดทนุ

5.	 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทนุ

 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหวา่งปี โดยไมร่วมเงนิลงทนุในเงนิฝากประจ�าและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เป็นจ�านวนเงนิ 

51.70 ลา้นบาท (2557 : 89.42 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 4.94 (2557 : รอ้ยละ 8.43) ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่

ระหวา่งปี

6.	 ก�าไร(ขาดทนุ)สะสมต้นปี	

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557

คา่ใชจ้า่ยจากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) (22,230,798.87) (14,777,022.21)

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุสะสม

   (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) 4,642,899.43 13,005,350.74

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุสะสม

   (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) (203,290,931.61) (59,486,213.67)

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศสะสม (เริม่สะสม 19 พฤษภาคม 2553) 45,520,796.73 (70,326,262.40)

ก�าไร(ขาดทนุ)สะสมต้นปี (175,358,034.32) (131,584,147.54)
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7.	 เงินฝากธนาคาร	

	 ณ วนัที ่30 เมษายน 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย

2558 2557

อตัราดอกเบีย้	

ร้อยละ	(ต่อปี)

บาท อตัราดอกเบีย้	

ร้อยละ	(ต่อปี)

บาท

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 0.375 3,604,238.76 0.50 3,170,357.94

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 0.870 3,796,918.78 1.00 2,035,561.78

ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) 1.250 22,595,805.13 1.80 38,013,863.06

รวม 29,996,962.67 43,219,782.78

8.	 ค่าใช้จ่าย

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

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝาก

ทรพัยส์นิ ทีก่องทนุถกูเรยีกเกบ็มอีตัราดงัน้ี

คา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไมเ่กนิ 0.03 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ

บรษิทัจดัการจะค�านวณคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ทกุวนั โดยใชม้ลูคา่สนิทรพัยท์ัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี 

มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในแต่ละวนั

ท�าการเป็นฐานในการค�านวณ
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9.	 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั	

 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทนุ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุกองทนุหรอืถกูควบคมุโดย

กองทนุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบักองทนุ 

 กองทนุมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี

บริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทนุ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดัการกองทนุ

กองทนุมรีายการธรุกจิระหวา่งกนัทีส่�าคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการเดยีวกนักบั

บรษิทัจดัการและกองทนุ รายการทีส่�าคญั มดีงัน้ี

9.1 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยระหวา่งกนัส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2558 และ 2557 มดีงัน้ี

จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,603,980.34 5,678,455.82 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 560,398.11 567,845.54 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

ดอกเบีย้รบั 16,617.73 20,528.70 ราคาตลาด

9.2 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิระหวา่งกนั ณ วนัที ่30 เมษายน 2558 และ 2557 มดีงัน้ี

จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 458,858.88 473,955.40
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จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

เงนิฝากธนาคาร 3,604,238.76 3,170,357.94

ดอกเบีย้คา้งรบั 7,017.53 6,889.10

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 13,716.27 14,182.64

10.	 การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน	

 กองทนุไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก�าไรหรอื

การคา้

 10.1	 มลูค่ายติุธรรม

  เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทนุ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ อกีทัง้

สนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมลูคา่ยุตธิรรมโดยถอืราคาทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด ดงันัน้ 

กองทนุเชือ่วา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิดงักลา่วจงึแสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมี

สาระส�าคญั

 10.2	 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้

  ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้คอืโอกาสทีร่าคาตราสารหน้ีอาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 

มกีารเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สงูขึน้ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ใน

ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหน้ีมอีายยุาวเทา่ไรราคาของตราสารหน้ีนัน้กจ็ะมคีวามออ่นไหว

ต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้
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  ณ  วนัที ่ 30  เมษายน  2558  และ  2557  กองทุนมสีนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ แยกตาม

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ ดงัน้ี

(หน่วย	:	บาท)

2558

อตัราดอกเบีย้	

ปรบัขึน้ลง	

ตามอตัราตลาด

อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ี

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้

รวม อตัราดอกเบีย้

(รอ้ยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 29,996,962.67 - 29,996,962.67 0.375 - 1.25

หน่วยลงทนุ - - 1,030,954,552.87 1,030,954,552.87 -

หน้ีสนิทางการเงนิ

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุ - - 3,320,965.44 3,320,965.44 -

(หน่วย	:	บาท)

2557

อตัราดอกเบีย้	

ปรบัขึน้ลง	

ตามอตัราตลาด

อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ี

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้

รวม อตัราดอกเบีย้

(รอ้ยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิ

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

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

หน้ีสนิทางการเงนิ

เจา้หน้ีจากการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุ - - 860,527.43 860,527.43 -
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 10.3	 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

  ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิ   ณ   วนัที ่  30   เมษายน   2558   และ   2557   โดยแบง่ตามวนัทีค่รบก�าหนด

จากวนัทีใ่นงบดลุทีม่สีาระส�าคญั ดงัน้ี

(หน่วย	:	บาท)

2558

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไมมี่ก�าหนด รวม

สนิทรพัยท์างการเงนิ

เงนิฝากธนาคาร 29,996,962.67 - - - - 29,996,962.67

หน่วยลงทนุ - - - - 1,030,954,552.87 1,030,954,552.87

(หน่วย	:	บาท)

2557

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไมมี่ก�าหนด รวม

สนิทรพัยท์างการเงนิ

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

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

 10.4	 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

  กองทนุมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากกองทนุมลีกูหน้ี อยา่งไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่วจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทนุจงึไมค่าดวา่จะ

ไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หน้ี

 10.5	 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน

  ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ          ซึง่อาจกอ่

ใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทนุในงวดปจัจบุนัและในปีต่อไป กองทนุอาจจะไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นไปซึง่

เกดิจากสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศสว่นทีไ่มไ่ดท้�าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง

  ณ    วนัที ่   30    เมษายน    2558    และ    2557    กองทุนมหีน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศจ�านวน 

39,758,602.19 USD และ 38,175,415.48 USD ตามล�าดบั ซึง่ไมไ่ดม้กีารท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
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 10.6	 ความเส่ียงด้านตลาด

  กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเน่ืองจากมเีงนิลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุทีล่งทนุในทองค�าแทง่      ซึง่ผล

ตอบแทนของเงนิลงทุนดงักล่าวขึน้อยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ 

ซึง่สภาวการณ์ดงักลา่วอาจมผีลกระทบดา้นบวกหรอืลบต่อผลการด�าเนินงานของกองทนุ

 10.7	 การบริหารความเส่ียง

  กองทนุบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง     เชน่     การ

วเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ

11.	 การอนุมติังบการเงิน

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี�านาจแลว้ เมือ่วนัที ่16 มถุินายน 2558
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท�าธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี

ส้ินสดุ	ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

ล�าดบัท่ี รายช่ือ

1 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	 

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

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัการถือหน่วยลงทนุ

ณ	วนัท่ี	30	เมษายน	2558

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th



39

BGOLDRMF

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน

(Soft	Commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

เอกสาร Research เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั เอกสาร Research เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั

เอกสาร Research เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 16 มถุินายน 2558



บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


