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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมตลาดหุ้น

 นบัแต่ช่วงครึง่ปีหลงัของปีนี ้เกดิปัจจยัลบนานาประการกดดัน SET Index อย่างต่อเนือ่ง เช่น ขาดสญัญาณฟ้ืนตวัทาง

เศรษฐกิจในประเทศท่ีชดัเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณชิย์ท่ีเพิม่สูงขึน้ หุน้กลุม่พลงังานท่ีได้รบัผลกระทบจากราคาน�า้มนั

โลกปรับลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�่ากว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบิดท่ีบริเวณแยกราชประสงค์ 

ในคนืวนัที ่17 สงิหาคม 2558 รวมทัง้ตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศจนีท่ีชะลอตวัต่อเนือ่ง จนตลาดหุน้จนีทรดุหนกั ส่งผลเชงิ  

Sentiment ต่อตลาดหุน้ท่ัวโลกรวมท้ังไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,500 มาอยูท่ีบ่รเิวณใกล้เคียง 1,400 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิท่ัวโลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกบั 1 - 2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลก

ทีเ่กิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกิจจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) นัน้ ล่าสุดในทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 

ทีผ่่านมา Fed ได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยงัมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และได้เพิม่ความระมดัระวงั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่า Fed จะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ตลาดได้

ตอบสนองต่างประเด็นนีไ้ปพอสมควรแล้ว เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิ ก็เชือ่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั สงัเกต

ได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมา ก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สกัเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุ้นไทยแล้ว เริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ท่ีส�าคัญคือการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ ดร.สมคิด จาตศุรพีทัิกษ์  

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ  

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกนัเงนิกู้ส�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษเีพือ่จงูใจนกัลงทุน การเร่งรดัลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ เสรมิด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวนนกัท่องเทีย่ว ซึง่ลด

ลงหลังเกิดเหตุระเบิดท่ีแยกราชประสงค์ กลับฟื้นคืนตัวในเวลาไม่นานนัก จึงน่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย 

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 2.7 - 3.2% จากที่คาดไว้ก่อนหน้า 3.0 - 4.0%  แต่ก็เป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชิน 

มานานแล้ว เมือ่พจิารณาประกอบกบัการออกมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจล่าสดุของรฐับาลใหม่ ต้องถอืเป็นความคืบหน้าในทางบวก 
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ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/2558 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศ

ออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าทีต่ลาดประมาณการไว้ โอกาสทีจ่ะถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดัชน ีSET Index ท่ีปัจจบุนั 

(ระดับบรเิวณ 1,400 จดุ) คิดเป็น P/E 15 เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบั

นกัลงทนุ 

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว มมีลูค่า

ทรพัย์สนิสทุธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 34,480.55 ล้านบาท หรือ 34.0722 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช�าระเตม็มลูค่าแล้ว และได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั 

ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติ

จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 

35,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 3,500 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) และ 

ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

 อนึ่ง เงินลงทุนในกองทุนนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองการซื้อให้ผู้ลงทุน

สามารถน�าไปประกอบการยื่นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ตามข้อบังคับท่ี

ก�าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ซึ่งจะท�าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 

ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงหุ ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	28	ส.ค.	58	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	29	พ.ค.	58	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	30	พ.ย.	55	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	26	พ.ย.	53	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	25	พ.ย.	48	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 33.9071 35.6993 37.1338 30.2063 17.4759 9.6727

กองทนุเปิดบัวหลวง

		หุ้นระยะยาว	
0.78 -4.28 -7.98 13.12 95.53 253.27

เกณฑ์มาตรฐาน*** -0.21 -8.88 -14.48 2.95 37.45 103.49

เอกสารการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี	ได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

	*					วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำาการก่อนหน้า

**			มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันทำาการต้นรอบท่ีใช้ในการคำานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

***	เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2558

รายละเอียดการลงทุน ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	34,723,681,819.45	 	100.71	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง -  268,716,890.00 0.78

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  2,157,232,500.00 6.26

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน  326,985,250.00 0.95

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  1,200,750,800.00 3.48

บมจ. ธนาคารทหารไทย  300,106,040.00 0.87

พาณิชย์

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  1,664,648,500.00 4.83

บมจ. ซีพี ออลล์ -  3,927,023,900.00 11.39

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  885,823,900.00 2.57

บมจ. แม็คกรุ๊ป  129,726,260.00 0.38

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  104,890,488.00 0.30

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  2,777,872,500.00 8.06
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. ผลิตไฟฟ้า  1,324,327,650.00 3.84

บมจ. ปตท.  1,841,587,200.00 5.34

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง -  166,313,700.00 0.48

อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. บางกอกแร้นช์ -  167,646,595.00 0.49

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป -  816,959,000.00 2.37

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป -  972,731,250.00 2.82

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง -  11,208,000.00 0.03

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป -  785,868,900.00 2.28

การแพทย์

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ -  2,047,600,100.00 5.94

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ -  502,615,218.00 1.46

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  108,852,975.00 0.32

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์  86,011,200.00 0.25

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  545,687,480.00 1.58

บมจ. สามารถเทลคอม  189,934,360.00 0.55

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  59,506,518.00 0.17

บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน  42,644,070.00 0.12
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  2,844,114,600.00 8.25

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต  280,172,480.00 0.81

สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  256,596,900.00 0.74

บมจ. แพลน บี มีเดีย -  803,784,180.00 2.33

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. อมตะ วีเอ็น -  11,892,750.00 0.03

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค -  150,696,386.10 0.44

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป -  109,130,710.00 0.32

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  316,671,818.32 0.92

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์  43,618,680.00 0.13

ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  1,044,368,592.00 3.03

บมจ. การบินกรุงเทพ -  1,123,928,190.00 3.26

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  416,021,875.00 1.21

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์โฮลด้ิง -  116,749,840.00 0.34
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ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่  
สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอ้างองิตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถงึ  ดี (Good)  

          หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)

รายละเอียดการลงทุน ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย -  3,487,779,397.53 10.12

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA -  252,078,675.88 0.73

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  52,805,500.62  0.15 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 	34,480,554,585.32	

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 34.0722
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	
•	 รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน	ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 3,487.78 10.11

2. กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้�าประกัน

252.08 0.73

3. กลุ่มตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เช่น ธุรกรรมการซ้ือโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เร่ืองการลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

•	 รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้�า/ผู้รับรอง/	
ผู้สลักหลัง

วันครบ
ก�าหนด

อันดับ																		
ความน่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม	
ราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/12/15 -  400,000,000.00  399,843,349.04 

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/15 -  300,000,000.00  299,804,839.37 

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/15 -  150,000,000.00  149,858,353.06 

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 -  700,000,000.00  698,965,531.01 

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 -  200,000,000.00  199,710,501.85 
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ค�าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี
 AAA เป็นอนัดับท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ตาม

ก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสูง

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสูงมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ 
และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ 
     น่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้�า/ผู้รับรอง/	
ผู้สลักหลัง

วันครบ
ก�าหนด

อันดับ																		
ความน่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม	
ราคาตลาด

6. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 -  50,000,000.00  49,927,372.77 

7. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/01/16 -  100,000,000.00  99,826,046.37 

8. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/01/16 -  100,000,000.00  99,796,704.90 

9. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/01/16 -  50,000,000.00  49,898,903.45 

10. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/01/16 -  105,000,000.00  104,755,654.00 

11. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/01/16 -  200,000,000.00  199,535,492.31 

12. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/02/16 -  100,000,000.00  99,738,902.68 

13. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/02/16 -  90,000,000.00  89,740,661.78 

14. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/16 -  400,000,000.00  398,722,776.25 

15. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/02/16 -  250,000,000.00  249,123,936.91 

16. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/03/16  300,000,000.00  298,530,371.78 

17. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  252,078,675.88 

18. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  48,112,278.82 

19. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  4,693,221.80 



13

B-LTF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2557	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 489,646.12 1.500

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11,425.08 0.035

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 39,171.69 0.120

ค่าโฆษณาอื่นๆ (Advertising Expense) 5,198.24 0.020

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 40,451.06 0.120

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 9,315.36 0.030

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 554,756.49 1.700

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำานวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่สำานักงานของบริษัทจัดการ	และสำานักงานใหญ่	และ

สำานักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี



14

B-LTF

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ธนัวาคม	2557	ถงึวนัที	่30	พฤศจกิายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 8,641,597,257.61
32,639,756,888.62

PTR = 0.26

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ี

กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา

บัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ธนัวาคม	2557	ถงึวนัที	่30	พฤศจกิายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 18.2

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)  10.9

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 10.1

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 9.4

5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 9.1

6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.9

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  6.7

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 5.3

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 5.1

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 4.8

11 อื่นๆ 13.5

รวมทั้งสิ้น 100.0

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 40,451,061.38 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว และ  

 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	ซึ่งประกอบด้วย	 งบดุลและงบประกอบ	

รายละเอียดเงินลงทุน	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558		งบก�าไรขาดทุน	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	งบกระแส

เงินสด	และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ	เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการ	

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินโดย	

ถูกต้องตามที่ควรของกองทุน	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมทั้งการ

ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม	เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของข้าพเจ้า



17

B-LTF

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว	

ณ	วันที่	 30	พฤศจิกายน	2558	ผลการด�าเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	กระแสเงินสด	และข้อมูลทางการเงินที่

ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายอภิรักษ์		อติอนุวรรตน์)

	 	 	 	 	 	 															ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5202

18	ธันวาคม	2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	

(ราคาทุน	34,185,861,530.06	บาทในปี	2558

และ	24,829,229,600.96	บาทในปี	2557) 4.2	,	6	และ	10.1 	34,416,377,344.95	 	29,024,212,245.29	

เงินฝากธนาคาร	 7	และ	10.1 	302,758,759.22	 	100,276,535.91	

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 	-	 	166,067,149.07	

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 10.1 	4,545,715.28	 	3,714,174.67	

รวมสินทรัพย์ 	34,723,681,819.45	 	29,294,270,104.94	

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 	191,910,079.55	 	115,049,392.29	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 10.1 	51,217,154.58	 	40,867,877.40	

รวมหนี้สิน 	243,127,234.13	 	155,917,269.69	

สินทรัพย์สุทธิ 	34,480,554,585.32	 	29,138,352,835.25	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	 	10,119,844,205.35	 	7,847,511,950.45	

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4.3 	14,121,672,352.36	 	8,448,721,640.53	

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน	 5 	10,239,038,027.61	 	12,842,119,244.27	

สินทรัพย์สุทธิ 	34,480,554,585.32	 	29,138,352,835.25	

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	(หน่วย) 	1,011,984,420.5352	 	784,751,195.0446	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	(บาท) 	34.0722	 	37.1307	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

หุ้นสามัญ (89.87% และ 90.43%)

ยานยนต์	(0.78%	และ	1.50%)

บรษิทั	พ.ีซ.ีเอส.แมชนี	กรุป๊โฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน) 	50,701,300	 	268,716,890.00	 	50,701,300	 	436,031,180.00	

	268,716,890.00	 	436,031,180.00	

ธนาคาร	(11.58%	และ	12.96%)

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 	12,879,000	 	2,157,232,500.00	 	11,440,700	 	2,311,021,400.00	

ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน) 	8,958,500	 	326,985,250.00	 	8,958,500	 	365,058,875.00	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	70,632,400	 	1,200,750,800.00	 	35,571,800	 	850,166,020.00	

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน) 	-	 	-	 	1,195,700	 	234,955,050.00	

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	115,425,400	 	300,106,040.00	 	-	 	-	

	3,985,074,590.00	 	3,761,201,345.00	

วัสดุก่อสร้าง	(8.38%	และ	11.76%)

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จ�ากัด	(มหาชน) 	23,947,600	 	104,890,488.00	 	23,947,600	 	123,330,140.00	

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	6,173,050	 	2,777,872,500.00	 	6,972,700	 	3,291,114,400.00	

	2,882,762,988.00	 	3,414,444,540.00	

การพาณิชย์	(19.20%	และ	19.87%)

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 	44,990,500	 	1,664,648,500.00	 	40,196,300	 	1,678,195,525.00	

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) 	83,553,700	 	3,927,023,900.00	 	79,235,000	 	3,486,340,000.00	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท	สยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน) 	85,175,375	 	885,823,900.00	 	42,903,366	 	519,130,728.60	

บริษัท	แม็คกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 	10,633,300	 	129,726,260.00	 	5,355,800	 	83,014,900.00	

	6,607,222,560.00	 	5,766,681,153.60	

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(3.00%	และ	3.56%)

บรษิทั	โทเทิล่	แอค็เซส็	คอมมนูเิคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน) 	2,379,300	 	108,852,975.00	 	-	 	-	

บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน) 	1,303,200	 	86,011,200.00	 	-	 	-	

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 	30,656,600	 	545,687,480.00	 	15,514,000	 	539,111,500.00	

บริษัท	สามารถเทลคอม	จ�ากัด	(มหาชน) 	12,333,400	 	189,934,360.00	 	10,783,100	 	246,932,990.00	

บริษัท	สามารถ	ไอ-โมบาย	จ�ากัด	(มหาชน) 	52,198,700	 	59,506,518.00	 	52,198,700	 	178,519,554.00	

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 	4,512,600	 	42,644,070.00	 	4,512,600	 	68,140,260.00	

1,032,636,603.00 1,032,704,304.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (2/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

พลังงานและสาธารณูปโภค	(9.68%	และ	14.75%)

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน) 	8,571,700	 	1,324,327,650.00	 	8,663,300	 	1,477,092,650.00	

บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน) 	-	 	-	 	27,209,400	 	170,058,750.00	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) 	7,193,700	 	1,841,587,200.00	 	6,879,800	 	2,634,963,400.00	

บรษิทั	สตาร์	ปิโตรเลยีม	รไีฟน์นิง่	จ�ากดั	(มหาชน) 	18,479,300	 	166,313,700.00	 	-	 	-	

	3,332,228,550.00	 	4,282,114,800.00	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (3/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

ประกันภัยและประกันชีวิต	(9.08%	และ	9.06%)

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 	52,913,760	 	2,844,114,600.00	 	44,156,360	 	2,406,521,620.00	

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 	21,065,600	 	280,172,480.00	 	15,321,400	 	223,692,440.00	

	3,124,287,080.00	 	2,630,214,060.00	

สื่อและสิ่งพิมพ์	(3.08%	และ	1.14%)

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน) 	24,437,800	 	256,596,900.00	 	24,437,800	 	329,910,300.00	

บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน) 	115,652,400	 	803,784,180.00	 	-	 	-	

	1,060,381,080.00	 	329,910,300.00	

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(1.84%	และ	1.58%)

บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน) 	1,585,700	 	11,892,750.00	 	-	 	-	

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จ�ากัด	(มหาชน) 	177,289,866	 	150,696,386.10	 	132,967,400	 	172,857,620.00	

บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 	20,590,700	 	109,130,710.00	 	-	 	-	

บรษิทั	เอสซ	ีแอสเสท	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน) 	110,724,412	 	316,671,818.32	 	77,404,000	 	286,394,800.00	

บริษัท	ยูนิ	เวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 	6,559,200	 	43,618,680.00	 	-	 	-	

	632,010,344.42	 	459,252,420.00	

ขนส่งและโลจิสติกส์	(7.51%	และ	6.16%)

บริษัท	เอเซีย	เอวิเอชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 	229,028,200	 	1,044,368,592.00	 	164,974,400	 	772,080,192.00	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	-	 	-	 	1,687,400	 	469,097,200.00	

บริษัท	การบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 	48,654,900	 	1,123,928,190.00	 	25,541,600	 	546,590,240.00	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (4/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน) 	43,562,500	 	416,021,875.00	 	-	 	-	

	2,584,318,657.00	 	1,787,767,632.00	

อาหารและเครื่องดื่ม	(8.00%	และ	6.41%)

บริษัท	บางกอกแร้นช์	จ�ากัด	(มหาชน) 	25,594,900	 	167,646,595.00	 	-	 	-	

บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 	22,852,000	 	816,959,000.00	 	-	 	-	

บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 	17,293,000	 	972,731,250.00	 	14,821,100	 	859,623,800.00	

บรษิทั	เถ้าแก่น้อย	ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน) 	2,802,000	 	11,208,000.00	 	-	 	-	

บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 	42,479,400	 	785,868,900.00	 	-	 	-	

บรษิทั	ไทยยเูนีย่น	โฟรเซ่น	โปรดกัส์	จ�ากดั	(มหาชน) 	-	 	-	 	11,518,100	 	999,195,175.00	

	2,754,413,745.00	 	1,858,818,975.00	

การแพทย์	(7.40%	และ	1.68%)

บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	(มหาชน) 	100,867,000	 	2,047,600,100.00	 	-	 	-	

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน) 	201,691,500	 	500,194,920.00	 	25,536,900	 	487,754,790.00	

	2,547,795,020.00	 	487,754,790.00	

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	(0.34%	และ	0%)

บริษัท	ทีพีซี	เพาเวอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 	6,345,100	 	116,749,840.00	 	-	 	-	

รวมหุ้นสามัญ 	30,811,848,107.42	 	26,246,895,499.60	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (5/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (10.13% และ 9.57%)

งวดที่	22/182/57

อัตราผลตอบแทน	2.0100%	ครบก�าหนด	4	ธ.ค.	2557

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	100,000,000	 	99,983,482.18	

งวดที่	35/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0025%	ครบก�าหนด	4	ธ.ค.	2557

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	15,000,000	 	14,997,531.57	

งวดที่	36/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0200%	ครบก�าหนด	11	ธ.ค.	2557

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	80,000,000	 	79,955,750.52	

งวดที่	24/182/57

อัตราผลตอบแทน	2.0178%	ครบก�าหนด	18	ธ.ค.	2557

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	65,000,000	 	64,938,969.45	

งวดที่	38/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0050%	ครบก�าหนด	25	ธ.ค.	2557

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	40,000,000	 	39,947,335.18	

งวดที่	27/182/57

อัตราผลตอบแทน	2.0381%	ครบก�าหนด	8	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	120,000,000	 	119,745,911.50	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (6/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

งวดที่	39/98/57

อัตราผลตอบแทน	2.0250%	ครบก�าหนด	8	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	250,000,000	 	249,474,054.01	

งวดที่	40/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0320%	ครบก�าหนด	8	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	280,000,000	 	279,408,918.99	

งวดที่	28/182/57

อัตราผลตอบแทน	2.0300%	ครบก�าหนด	15	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	200,000,000	 	199,500,701.67	

งวดที่	41/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0393%	ครบก�าหนด	15	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	255,000,000	 	254,360,481.41	

งวดที่	42/90/57

อัตราผลตอบแทน	2.0275%	ครบก�าหนด	22	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	50,000,000	 	49,855,991.31	

งวดที่	43/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0420%	ครบก�าหนด	29	ม.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	700,000,000	 	697,697,064.47	



26

B-LTF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งวดที่	44/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0350%	ครบก�าหนด	5	ก.พ.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	300,000,000	 	298,900,129.41	

งวดที่	45/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0250%	ครบก�าหนด	12	ก.พ.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	80,000,000	 	79,677,306.91	

งวดที่	46/91/57

อัตราผลตอบแทน	2.0334%	ครบก�าหนด	19	ก.พ.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	200,000,000	 	199,112,618.88	

งวดที่	34/182/57

อัตราผลตอบแทน	2.0193%	ครบก�าหนด	26	ก.พ.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	-	 	-	 	50,000,000	 	49,760,498.23	

งวดที่	36/92/58

อัตราผลตอบแทน	1.430000%	ครบก�าหนด	11	ธ.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	400,000,000	 	399,843,349.04	 	-	 	-	

งวดที่	37/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.485000%	ครบก�าหนด	17	ธ.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	300,000,000	 	299,804,839.37	 	-	 	-	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (6/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (7/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

งวดที่	38/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.500000%	ครบก�าหนด	24	ธ.ค.	2558

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	150,000,000	 	149,858,353.06	 	-	 	-	

งวดที่	1/364/58

อัตราผลตอบแทน	1.460000%	ครบก�าหนด	7	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	700,000,000	 	698,965,531.01	 	-	 	-	

งวดที่	27/182/58

อัตราผลตอบแทน	1.430000%	ครบก�าหนด	7	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	200,000,000	 	199,710,501.85	 	-	 	-	

งวดที่	40/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.435000%	ครบก�าหนด	7	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	50,000,000	 	49,927,372.77	 	-	 	-	

งวดที่	28/182/58

อัตราผลตอบแทน	1.445539%	ครบก�าหนด	14	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	100,000,000	 	99,826,046.37	 	-	 	-	

งวดที่	29/182/58

อัตราผลตอบแทน	1.457919%	ครบก�าหนด	21	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	100,000,000	 	99,796,704.90	 	-	 	-	
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งวดที่	42/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.450000%	ครบก�าหนด	21	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	50,000,000	 	49,898,903.45	 	-	 	-	

งวดที่	30/181/58

อัตราผลตอบแทน	1.467887%	ครบก�าหนด	28	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	105,000,000	 	104,755,654.00	 	-	 	-	

งวดที่	43/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.465000%	ครบก�าหนด	28	ม.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	200,000,000	 	199,535,492.31	 	-	 	-	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (8/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท

งวดที่	44/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.470000%	ครบก�าหนด	4	ก.พ.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	100,000,000	 	99,738,902.68	 	-	 	-	

งวดที่	45/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.465000%	ครบก�าหนด	11	ก.พ.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	90,000,000	 	89,740,661.78	 	-	 	-	

งวดที่	46/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.480000%	ครบก�าหนด	18	ก.พ.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	400,000,000	 	398,722,776.25	 	-	 	-	
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งวดที่	47/91/58

อัตราผลตอบแทน	1.492500%	ครบก�าหนด	25	ก.พ.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	250,000,000	 	249,123,936.91	 	-	 	-	

งวดที่	39/182/58

อัตราผลตอบแทน	1.485000%	ครบก�าหนด	31	มี.ค.	2559

(มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000.00	บาท) 	300,000,000	 	298,530,371.78	 	-	 	-	

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 	3,487,779,397.53	 	2,777,316,745.69	

รวมเงินลงทุน 	34,299,627,504.95	 	29,024,212,245.29	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (9/9)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

/เงินต้น บาท /เงินต้น บาท
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 4.1	และ	10.2

รายได้เงินปันผล 	772,801,922.49	 	595,344,204.86	

รายได้ดอกเบี้ย 	62,241,384.83	 	51,474,355.13	

รวมรายได้จากการลงทุน 	835,043,307.32	 	646,818,559.99	

ค่าใช้จ่าย 4.1	,	8	และ	10.3	

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 	523,921,352.69	 	396,738,245.90	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 	12,224,831.63	 	9,257,225.68	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 	41,913,708.26	 	31,739,059.80	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 	15,236,998.40	 	14,364,768.42	

รวมค่าใช้จ่าย 	593,296,890.98	 	452,099,299.80	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	241,746,416.34	 	194,719,260.19	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4.1	และ	4.2

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 	1,119,639,196.44	 	1,141,720,297.02	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	 	(3,964,466,829.44) 	2,295,716,574.86	

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 	(2,844,827,633.00) 	3,437,436,871.88	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 	(2,603,081,216.66) 	3,632,156,132.07	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนนิงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 	241,746,416.34	 	194,719,260.19	

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	1,119,639,196.44	 	1,141,720,297.02	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	(3,964,466,829.44) 	2,295,716,574.86	

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัย์สทุธทิีเ่กดิจากการด�าเนนิงาน 	(2,603,081,216.66) 	3,632,156,132.07	

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	 9 	7,945,282,966.73	 	5,152,836,154.00	

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 	5,342,201,750.07	 	8,784,992,286.07	

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 	29,138,352,835.25	 	20,353,360,549.18	

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 	34,480,554,585.32	 	29,138,352,835.25	
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 	(2,603,081,216.66) 	3,632,156,132.07	

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน	:

การซื้อเงินลงทุน 	(31,776,527,158.79) 	(21,531,444,719.09)

การจ�าหน่ายเงินลงทุน 	23,586,597,257.61	 	15,855,505,722.87	

ส่วนลดรับจากหุ้นกู้	พันธบัตร	และตั๋วเงินคลังตัดบัญชี 	(47,062,831.48) 	(48,657,320.36)

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 	166,067,149.07	 	131,659,795.22	

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 	(831,540.61) 	2,381,777.93	

การลดลงในสินทรัพย์อื่น 	-	 	51,405.11	

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 	76,860,687.26	 	68,934,227.00	

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	10,349,277.18	 	11,853,348.77	

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	(1,119,639,196.44) 	(1,141,720,297.02)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	3,964,466,829.44	 	(2,295,716,574.86)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 	(7,742,800,743.42) 	(5,314,996,502.36)
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน 	10,435,417,167.37	 	7,965,674,609.92	

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 	(2,490,134,200.64) 	(2,812,838,455.92)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	7,945,282,966.73	 	5,152,836,154.00	

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 	202,482,223.31	 	(162,160,348.36)

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันต้นปี 	100,276,535.91	 	262,436,884.27	

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี 	302,758,759.22	 	100,276,535.91	



34

B-LTF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด 	37.1307	 	32.0366	 	30.2063	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน	:

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	0.2617	 	0.2724	 	0.2496	

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	1.3067	 	1.6015	 	6.0523	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	(4.6269) 	3.2202	 	(4.4716)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 	(3.0585) 	5.0941	 	1.8303	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 	34.0722	 	37.1307	 	32.0366	

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) (7.9752) 14.6953	 4.2347	

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	(พันบาท) 	34,480,554.59	 	29,138,352.84	 	20,353,360.55	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 	1.8177	 	1.8291	 	1.8202	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 	2.5584	 	2.6170	 	2.5547	

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%)* 	70.2808	 	58.1293	 	95.6512	

*  ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนซึ่งค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละ

ประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด 	19.4937	 	17.5830	 	12.4717	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน	:

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	0.2692	 	0.2700	 	0.3853	

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	4.8186	 	2.2776	 	1.7668	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	5.6248	 	(0.6369) 	2.9592	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 	10.7126	 	1.9107	 	5.1113	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 	30.2063	 	19.4937	 	17.5830	

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 42.9007	 10.2889	 	34.1731	

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	(พันบาท) 	14,870,921.15	 	8,835,906.25	 	7,452,369.66	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 	1.8073	 	1.8174	 	1.8304	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 	2.8752	 	3.2496	 	4.4318	

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%)* 	111.6817	 	131.0766	 	124.6731	

*  ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนซึ่งค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละ

ประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
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วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ก�าหนด 

ระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน โดยมีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมท้ังสิ้น 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย 

หน่วยลงทุนละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง  

มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้ง

หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 จัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นทุน หุ้นกู้ 

พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินฝากธนาคาร

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการ กับส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

วันที่ เงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการ	(ล้านบาท)

ขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน ได้รับอนุมัติ เดิม เพิ่มเงินทุน รวม

7	ธันวาคม	2549 8	ธันวาคม	2549 2,000 3,000 5,000

20	ตุลาคม	2552 22	ตุลาคม	2552 5,000 5,000 10,000

5	มกราคม	2555 5	มกราคม	2555 10,000 5,000 15,000

12	ธันวาคม	2555 12	ธันวาคม	2555 15,000 10,000 25,000

8	กรกฎาคม	2558 8	กรกฎาคม	2558 25,000 10,000 35,000

2.	 เกณฑ์ในการน�าเสนองบการเงิน 

 งบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีส�าหรับ

กิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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3.	 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ แนวปฏิบัติทางบัญชี 

และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และ ในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ผูบ้รหิารของกองทนุ ได้ประเมนิแล้ว เหน็ว่ามาตรฐานการบญัชฉีบบัดังกล่าวไม่เก่ียวเนือ่ง

กับธรุกจิกองทุน และไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้มาตรฐานดังกล่าว เนือ่งจากงบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้

ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่องการบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจเฉพาะ

ด้านการลงทุน

4.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

  - ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ตกลงซื้อขาย

  - เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

  - ส่วนเกินกว่ามูลค่าหรือส่วนต�่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ ตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี ้

และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

  - ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  - ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 4.2	 การวัดค่าเงินลงทุน

  เงินลงทุนได้รวมสิทธิในการจองซื้อหุ้น

  เงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาตามล�าดับดังนี้

  1. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

  2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่

เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่วัดค่าเงินลงทุน

  3. ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน  

  เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก�าหนดราคาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  เงินลงทุนในหุ้นกู้

  - แสดงในราคาท่ีค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งสุดท้าย ที่ได้มีขึ้นในสมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย กรณีไม่มีการซื้อขายจะแสดงในราคาที่สถาบันการเงินเสนอ
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  - บันทึกในราคาทุนตัดจ�าหน่าย และก�าหนดตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ตามระยะเวลาของ

เงินลงทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง

  เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก�าหนดราคาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิชนดิเปลีย่นมอืไม่ได้ แสดงในราคายตุธิรรม โดยใช้มลูค่าเงนิต้นบวกดอกเบีย้ค้างรบั

  กองทุนแสดงเงินลงทุนในราคาที่ค�านวณตามข้อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กลต.น. 319/2549 ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีท่ีสุดของ

มูลค่ายุติธรรม

  ก�าไรขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการก�าไรขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน

  ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 4.3	 บัญชีปรับสมดุล

  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับจ�านวนต่อหน่วยของก�าไรสะสมท่ียัง 

ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

 4.4	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสีย ของกองทุนฯ 

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย

บคุคลทีร่บัผดิชอบในการจดัการกองทนุฯ หรอืมหีน้าท่ีก�าหนดนโยบายหรอืตดัสินใจเพือ่ให้กองทนุฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมกองทุนฯ หรือ

อยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระส�าคัญของกองทุนฯ

 4.5	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ

การตั้งสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและ 

ปัจจัยต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้

สถานการณ์นั้น กองทุนได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะ

ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง
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5.	 ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน

รายการ บาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547) 999,826,454.92

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547) 7,647,310,145.02

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547) 4,194,982,644.33

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานต้นปี (วันที่ 1 ธันวาคม 2557) 12,842,119,244.27

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี (2,603,081,216.66)

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานปลายปี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 10,239,038,027.61

6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน			

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ�าและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและ

ตั๋วแลกเงิน ดังนี้

รายการ 2558 2557

มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน (บาท) 55,363,124,416.40 37,386,950,441.96

อัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 169.6187 151.2637

7.	 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 กองทุนได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 ดังนี้

รายการ
2558 2557

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น	(บาท) อัตราดอกเบี้ย เงินต้น	(บาท)

ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม    

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.375-0.625% 48,057,635.05 0.375-0.625% 23,178,799.28

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.62-1.00% 4,492,419.02 1.00-1.50% 1,934,838.51

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 1.00-1.70% 250,208,705.15 1.70-2.20% 75,162,898.12

รวม 302,758,759.22 100,276,535.91
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8.	 ค่าใช้จ่าย

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงาน มีดังนี้

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 0.035 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ตามจ�านวนที่จ่ายจริง โดยจะ

ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย

ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะน�ากองทุน โดยรวมกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 - ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดท�ารายงานต่างๆ  ค่าลงประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ค่าจดัท�าเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการแก้ไขโครงการ ค่าจดัท�าหนงัสอืชีช้วน ค่าเอกสารซือ้ขายหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ 

และค่าไปรษณียากร จะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ�านวน หรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์

จากค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

9.	 หน่วยลงทุน

 กองทุนซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  ดังนี้

รายการ
2558 2557

จ�านวนหน่วย บาท จ�านวนหน่วย 	 บาท

ขายหน่วยลงทุน 297,049,489.2678 10,435,417,167.37 230,506,667.8546 7,965,674,609.92

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (69,816,263.7772) (2,490,134,200.64) (81,071,620.8303) 2,812,838,455.92)

เพิ่มขึ้นสุทธิ 227,233,225.4906 7,945,282,966.73 149,435,047.0243 5,152,836,154.00
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10.	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกองทุนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 10.1 กองทุนมียอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 ดังนี้  

รายการ
จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

- หุ้นสามัญ 2,157,232,500.00 2,311,021,400.00

เงินฝากธนาคาร 48,057,635.05 23,178,799.28

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 54,643.77 43,048.77

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 1,464,127.13 1,112,848.54

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 46,862,276.02 37,447,921.46
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 10.2 รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี  ดังนี้

รายการ
จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)  

รายได้เงินปันผล 83,676,600.00 84,737,400.00

รายได้ดอกเบี้ย 118,436.89 98,968.48

 10.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนระหว่างปี  ดังนี้

รายการ
จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 41,913,708.26 31,739,059.80

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,361,186.76 4,000,828.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 523,921,352.69 396,738,245.90

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่านายหน้า 4,397,137.83 3,432,944.89

11.	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน กองทุนมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น  

โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจาก
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ปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ

รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 กองทุนไม่สามารถท่ีจะขจัดความเส่ียงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเส่ียงใน

ด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถท�าได้โดยการกระจายน�้าหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ให้เหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่ส�าหรับ

ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้นกองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้ เนื่องจากเป็นความเส่ียงขั้นพื้นฐานที่อยู ่

ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้  

โดยกองทุนมีแนวทางท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ที่มีอายุมาก 

เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ที่มีอายุสั้น

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากการท่ีกองทุนไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ ตามความต้องการและทันต่อเวลาท่ี

กองทุน จะต้องน�าไปช�าระภาระผูกพันได้เมื่อครบก�าหนด

 กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ หากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์

	 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้

 ความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนัดช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร ท�าให้ไม่สามารถรับช�าระดอกเบี้ยและ

เงินต้นตามเวลาที่ก�าหนดไว้

 กองทุนไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นของตราสารหนี้ได้ แต่กองทุนได้มี

การบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวง

การคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค�้าประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้ออก

หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะลงทุนได้เมื่อผ่านการวิเคราะห์จากบริษัท

จัดการแล้วว่าเป็นบริษัทท่ีมีพื้นฐานดีและมีฐานะการเงินมั่นคง หรือเป็นตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้
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 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้ 

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ

ก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ

ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม 

โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว จึงแสดงมูลค่า

ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

12.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง	(Voting)	กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2557	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

12 ธ.ค. 57 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 1 5 0 0 -

12 ธ.ค. 57 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1 2 0 0 -

24 ธ.ค. 57 บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์ 

1 3 0 1 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

24 ธ.ค. 57 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 1 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 24 ก.ย. 57 

งดออกเสียง

วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

25 ธ.ค. 57 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 2 0 2 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระท่ี 2 ไม่อนมุตัใิห้บรษิทั และ/หรอื

บรษิทัย่อยเข้าท�ารายการซือ้เงนิลงทนุ

ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม 

ลมิเิตด็ ภายใต้เงือ่นไขใหม่ ซึง่ประกอบ

ด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้ว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2557 รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยัง

ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่เห็นด้วย)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง 

23 ม.ค. 58 บมจ. ท่าอากาศยานไทย 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง 

5 ก.พ. 58 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 ก.พ. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

25 มี.ค. 58 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 1 8 0 0 -

27  มี.ค. 58 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

2 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1 8 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

3 เม.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์ 

1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

9 เม.ย. 58 บมจ. ปตท. 1 7 0 1 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารทหารไทย 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

17 เม.ย. 58 บมจ. กรงุเทพดุสิตเวชการ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

17 เม.ย. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 10 0 1 วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

20 เม.ย. 58 บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน  

กรุ๊ปโฮลดิ้ง

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

21 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตไฟฟ้า 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 11 0 1 วาระท่ี 12 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบนิกรงุเทพ 1 4 0 1 วาระท่ี 5 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ซพี ีออลล์ 1 7 0 1 วาระที่ 5 คัดค้านเลือก นายธนินท์

เจยีรวนนท์ และนายสภุกิต เจยีรวนนท์

เข้าเป็นกรรมการเนื่องจากเข้าประชุม

กรรมการบริษัทต�่ากว่า 75%

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้  

เพอร์เฟค

1 15 0 1 วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. เอสซี แอสเสท

คอร์ปอเรชั่น

1 12 0 0 -

23 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 1 6 0 1 วาระที่ 4 คัดค้านเลือก นางภัทรพร  

มิลินทสูต เข้าเป็นกรรมการ เนื่องจาก

เข้าประชุมต�่ากว่า 75%

วาระท่ี 7 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ 1 7 0 2 วาระท่ี 8 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 

วันที่ 1 ต.ค. 57 งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้าเป็น

กรรมการอกีวาระ เนือ่งจากเข้าประชมุ

ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ขั้นต�่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถเทลคอม 1 7 0 2 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระท่ี 8 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

29 ก.ค. 58 บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 

กรุ๊ป

1 5 1 2 วาระที่ 1 พิจารณารองรับรายงาน 

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2557 งด

ออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ไม่เห็นด้วย 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

16 ก.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น 

โปรดักส์

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง



52

B-LTF

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 18 ธันวาคม 2558 



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


