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ความเห็นของบริษทั จัดการ
เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมตลาดหุน้

นับแต่ชว่ งครึง่ ปีหลังของปีนี้ เกิดปัจจัยลบนานาประการกดดัน SET Index อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ขาดสัญญาณฟืน้ ตัวทาง
เศรษฐกิจในประเทศทีช่ ดั เจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณิชย์ทเี่ พิม่ สูงขึน้ หุน้ กลุม่ พลังงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากราคาน�ำ้ มัน
โลกปรับลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�่ำกว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์
ในคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 รวมทัง้ ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนทีช่ ะลอตัวต่อเนือ่ ง จนตลาดหุน้ จีนทรุดหนัก ส่งผลเชิง
Sentiment ต่อตลาดหุน้ ทัว่ โลกรวมทัง้ ไทยด้วย ท�ำให้ดชั นี SET Index ปรับลดจาก 1,500 มาอยูท่ บี่ ริเวณใกล้เคียง 1,400 จุด
แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่ งเป็นระลอก แต่ดเู หมือนว่าตลาดหุน้ ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชิงลบมาค่อนข้างมากแล้ว
ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงินทัว่ โลกได้เริม่ ลดความผันผวนลงเมือ่ เทียบกับ 1 - 2 เดือนก่อนหน้า ซึง่ การปรับตัวของหุน้ ทัว่ โลก
ทีเ่ กิดขึน้ ขณะนัน้ น่าจะเกิดจากความกังวลของนักลงทุนมากกว่าปัจจัยจากเศรษฐกิจจริง เนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ยำ�่ แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ ะลอตัวนัน้ ก็ไม่ถงึ กับเป็นภาวะหดตัวแต่อย่างใด
ด้านความกังวลต่อการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นัน้ ล่าสุดในทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 17 กันยายน
ทีผ่ า่ นมา Fed ได้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัว และได้เพิม่ ความระมัดระวัง
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่เชือ่ ว่า Fed จะต้องปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในอีกไม่ชา้ อย่างไรก็ตาม ตลาดได้
ตอบสนองต่างประเด็นนีไ้ ปพอสมควรแล้ว เมือ่ ถึงเวลาปรับขึน้ จริง ก็เชือ่ ว่าจะไม่สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อตลาดหุน้ มากนัก สังเกต
ได้จากการคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีผ่ า่ นมา ก็ไม่ได้สง่ ผลบวกต่อตลาดหุน้ สักเท่าใด
ส�ำหรับตลาดหุน้ ไทยแล้ว เริม่ รับทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือการปรับคณะรัฐมนตรีทใี่ ห้ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
มาด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ
ในวงเงินงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดทีช่ ดั เจนทางปฏิบตั ิ เช่น การค�ำ้ ประกันเงินกูส้ ำ� หรับธุรกิจกลุม่ SMEs
มาตรการทางภาษีเพือ่ จูงใจนักลงทุน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ฯลฯ เสริมด้วยข่าวดีเกีย่ วกับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ลด
ลงหลังเกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ กลับฟื้นคืนตัวในเวลาไม่นานนัก จึงน่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย
ได้มากขึน้
แม้ว่าล่าสุด ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 2.7 - 3.2% จากที่คาดไว้ก่อนหน้า 3.0 - 4.0% แต่ก็เป็นข่าวสารที่ตลาดคุ้นชินมา
นานแล้ว เมือ่ พิจารณาประกอบกับการออกมาตรการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลใหม่ ต้องถือเป็นความคืบหน้าในทางบวก
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ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�ำไตรมาส 2/2558 ของบริษทั ในตลาดทีป่ ระกาศออกมา ก็ไม่ตำ�่ กว่าทีต่ ลาดประมาณการไว้
โอกาสทีจ่ ะถูกปรับลดคาดการณ์กำ� ไรเพิม่ จึงน้อยลง และดัชนี SET Index ทีป่ จั จุบนั (ระดับบริเวณ 1,400 จุด) คิดเป็น P/E 15
เท่าในปีน้ี และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลือ 13 เท่า นับว่าเป็นระดับทีน่ า่ สนใจส�ำหรับนักลงทุน
ทัง้ นี้ คาดว่าหุน้ ไทยจะทยอยฟืน้ ตัวเป็นล�ำดับ ตามความคืบหน้าของการด�ำเนินมาตรการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล
นักลงทุนจึงควรทยอยเข้าซือ้ สะสม เพือ่ รอสัญญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ ะกระเตือ้ งขึน้ ไปจนถึงความคาดหวังว่าจะฟืน้ ตัวในปีหน้า
ทีเ่ ม็ดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐจะแสดงผลอย่างชัดเจน โดยความเสีย่ งส�ำคัญทีก่ ดดันตลาด น่าจะเกิดจากความผันผวน
ของตลาดการเงินโลกเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับการลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน
มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 2,077.30 ล้านบาท หรือ 26.2475 บาทต่อหน่วยลงทุน
บลจ.บัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คำ� มัน่ ว่าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ ำ� หนด และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
คณะผูจ้ ดั การกองทุนรวม
บลจ.บัวหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รบั ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

10.0

Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (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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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ได้รับ
อนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศ โดยมีจ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�ำหนดระยะสิ้นสุดของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบังคับ
ที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน ซึ่งจะท�ำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิดชิด
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูด้ แู ลผลประโยชน์ ได้ดแู ลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�ำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตัง้ แต่ 31 ก.ค. 58 ตัง้ แต่ 24 เม.ย. 58 ตัง้ แต่ 31 ต.ค. 57
ถึง 30 ต.ค. 58*
ถึง 30 ต.ค. 58*
ถึง 30 ต.ค. 58*

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ 26 ต.ต. 55
ถึง 30 ต.ค. 58*

ตัง้ แต่ 29 ต.ค. 53
ถึง 30 ต.ค. 58*

ตัง้ แต่ 28 ต.ค. 48
ถึง 30 ต.ค. 58*

26.8903

29.0085

29.3971

21.4213

14.6449

9.9067

กองทุนเปิดบัวหลวง
โครงสร้างพื้นฐาน

-3.56

-10.60

-11.78

21.07

77.09

161.79

เกณฑ์มาตรฐาน***

-3.14

-10.32

-11.94

8.83

41.70

104.46

มูลค่าหน่วยลงทุน** (บาท)

เอกสารการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
* วันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วนั ท�ำการก่อนหน้า
** มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท�ำการต้นรอบทีใ่ ช้ในการค�ำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
*** เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดการลงทุน

ระดับ
CG Scoring

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ

มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

2,099,057,250.80

101.05

วัสดุก่อสร้าง
บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

15,415,680.00
180,947,800.00

0.74
8.71

พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ. บ้านปู
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ปตท.

98,766,943.75
35,389,970.00
169,817,050.00
2,562,840.00
10,626,716.00
152,084,800.00

4.75
1.70
8.17
0.12
0.51
7.32

124,146,000.00
28,850,700.00
57,961,014.00
20,770,050.00

5.98
1.39
2.79
1.00

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ
CG Scoring

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

-

ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
บมจ. การบินกรุงเทพ
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-
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มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

109,570,340.00
46,017,720.00
33,294,896.00
12,713,280.00

5.27
2.22
1.60
0.61

62,333,250.00
68,224,585.00
80,053.00
29,916,890.00
85,776,999.69
13,017,160.00
66,462,804.00
60,042,325.00

3.00
3.28
0.00
1.44
4.13
0.63
3.20
2.89

150,934,080.00
72,702,000.00
10,091,652.00
138,162,920.00

7.27
3.50
0.49
6.65
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

99,712,389.34

4.80

เงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชือ่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ่ ถือ AA

-

43,722,573.96
98,941,769.06

2.10
4.76

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (บาท)

2,077,299,635.18

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

26.2475

ค�ำอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียนไทย จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฎิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่ รากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ประจ�ำปี 2557
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง
ดี (Good)
หมายถึง
ดีมาก (Very Good)
หมายถึง
ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกโดยนิตบิ คุ คลไทย
หรือตราสารทีเ่ สนอขายในประเทศไทย
• รายงานสรุปจ�ำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558*
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุม่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

99.73

4.87

2. กลุม่ ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษทั เงินทุนเป็นผูอ้ อก ผูร้ บั รองผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ�้ ประกัน

43.71

2.14

3. กลุม่ ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

0

0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสญ
ั ญาขายคืน เป็นต้น

0

0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เรือ่ งการลงทุนและการมีไว้เพือ่ เป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน

0

0

* วันท�ำการสุดท้ายของดือน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้ทกุ ตัวในพอร์ต ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ประเภท

ผู้ออก

ผูค้ ำ�้ /ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง

วันครบ
ก�ำหนด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/12/15

-

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/16

-

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/16

-

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/01/16

-
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อันดับ                   มูลค่าหน้าตั๋ว
ความน่าเชือ่ ถือ

10,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00

มูลค่า
ตามราคาตลาด
9,989,824.06
24,939,148.48
4,988,079.17
9,973,141.74

B-INFRA
ประเภท

ผู้ออก

ผูค้ ำ�้ /ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง

วันครบ
ก�ำหนด

อันดับ                   มูลค่าหน้าตั๋ว
ความน่าเชือ่ ถือ

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/16

-

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/16

-

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/02/16

-

8. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

31/03/16

9. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

10. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
11. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

มูลค่า
ตามราคาตลาด
14,950,960.85

-

15,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

-

AAA

-

43,722,573.96

-

-

AA

-

4,189,192.21

-

-

AA

-

94,752,576.85

24,917,989.10
4,982,176.88
4,971,069.06

ค�ำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนี้
AAA เป็นอันดับทีส่ งู ทีส่ ดุ แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ มีความสามารถสูงสุดในการช�ำระเงินต้น
และดอกเบีย้ ตามก�ำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอืน่
AA ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ่� มาก
A ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ่�
BBB ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนปานกลาง
BB ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูง
B ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูงมาก
C ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งทีส่ งู ทีส่ ดุ ทีจ่ ะไม่ได้รบั คืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามก�ำหนดเวลาการเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ
D ตราสารหนีท้ ไี่ ม่สามารถช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ (Default)
อันดับความน่าเชือ่ ถือจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพือ่ จ�ำแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับความน่าเชือ่ ถือภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund’s Direct Expenses)

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

32,808.72

1.50

656.17

0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

2,624.70

0.12

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)

3,254.66

0.15

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)

1,124.98

0.05

37,214.57

1.70

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

* เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�ำนวณ
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�ำนักงานของบริษัทจัดการ และส�ำนักงานใหญ่ และ
ส�ำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่า
ธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จา่ ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
PTR =

Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR =

932,473,857.74
2,187,023,433.27

PTR =

0.43

หมายเหตุ : PTR ค�ำนวณจากมูลค่าทีต่ ำ�่ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผี่ า่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะ
เวลาบัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ล�ำดับที่

รายชื่อบริษัทนายหน้า

อัตราส่วนค่านายหน้า
(%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

15.71

2

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)

14.46

3

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

11.30

4

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหาชน)

10.16

5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

7.98

6

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

7.72

7

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด

7.09

8

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

5.92

9

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

5.30

10

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

3.97

11

อื่นๆ

10.39
รวมทั้งสิ้น

100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,482,484.64 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และงบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแส
เงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุ
เรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส�ำ คั ญ ของงบการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการ
น�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2558 และผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2558
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งบดุล
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,265,173,793.27 บาท
ในปี 2558 และ 2,130,350,032.10 บาท ในปี 2557)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน

3, 7, 8
6, 7
7
7

รวมสินทรัพย์

2557

1,955,753,043.78 2,169,387,383.97
142,378,429.96 117,720,572.01
925,777.06
2,198,175.30

1,012,261.05
12,280,430.37

2,101,255,426.10 2,300,400,647.40

หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น

7
7

รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

23,004,964.70
867,759.09
83,067.13

31,897,703.48
830,980.39
87,044.81

23,955,790.92

32,815,728.68

2,077,299,635.18 2,267,584,918.72
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งบดุล
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�ำเนินงาน

791,425,359.13

4

สินทรัพย์สุทธิ

2557
776,453,800.50

1,331,986,102.45 1,310,494,404.89
(46,111,826.40) 180,636,713.33
2,077,299,635.18 2,267,584,918.72

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558
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26.2475
79,142,535.9072

29.2043
77,645,380.0439
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือ่ หลักทรัพย์

วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย

ร้อยละของ
มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

หุ้นสามัญ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

196,363,480.00
3,441,000 15,415,680.00
388,300 180,947,800.00

10.04
0.79
9.25

432,684,136.00
124,146,000.00
28,850,700.00
57,321,150.00
20,770,050.00
109,570,340.00
46,017,720.00
33,294,896.00
12,713,280.00

22.12
6.35
1.48
2.93
1.06
5.60
2.35
1.70
0.65

469,248,319.75
3,624,475 98,766,943.75
1,693,300 35,389,970.00
1,106,300 169,817,050.00

23.99
5.05
1.81
8.68

544,500
1,131,400
888,700
275,100
5,242,600
2,434,800
22,049,600
1,246,400
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือ่ หลักทรัพย์

วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ร้อยละของ
มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

113,400
2,562,840.00
2,579,300 10,626,716.00
513,800 152,084,800.00

0.13
0.54
7.78

1,340,500
9,541,900
1,729,300
92,233,333
2,503,300
22,453,650
8,281,700

385,774,013.69
62,333,250.00
68,224,585.00
29,916,890.00
85,776,999.69
13,017,160.00
66,462,804.00
60,042,325.00

19.74
3.19
3.49
1.53
4.39
0.67
3.40
3.07

31,444,600
3,635,100
5,367,900
14,243,600

371,890,652.00
150,934,080.00
72,702,000.00
10,091,652.00
138,162,920.00

19.02
7.72
3.72
0.52
7.06

1,855,960,601.44

94.91

B-INFRA

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือ่ หลักทรัพย์

วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ำกัด (มหาชน)

28,900

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
รวมหุ้นสามัญ

ร้อยละของ
มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
80,053.00

-

80,053.00

-

1,856,040,654.44

94.91

9,989,824.06
24,939,148.48
4,988,079.17
9,973,141.74
14,950,960.85
24,917,989.10
4,982,176.88
4,971,069.06

0.51
1.28
0.26
0.51
0.76
1.27
0.25
0.25

99,712,389.34

5.09

1,955,753,043.78

100.00

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 22/182/58 (CB15D03A)
งวดที่ 1/364/58 (CB16107A )
งวดที่ 27/182/58 (CB16107B )
งวดที่ 28/182/58 (CB16114A )
งวดที่ 30/181/58 (CB16128A )
งวดที่ 43/91/58 (CB16128B )
งวดที่ 31/182/58 (CB16204A )
งวดที่ 39/182/58 (CB16331A )

03/12/58
07/01/59
07/01/59
14/01/59
28/01/59
28/01/59
04/02/59
31/03/59

รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,265,173,793.27 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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B- INFRA

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชือ่ หลักทรัพย์
วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
หุ้นสามัญ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10,203,375.00
10,203,375.00

0.47
0.47

294,749,400.00
3,441,000 19,957,800.00
618,900 274,791,600.00

13.58
0.92
12.66

471,273,936.00
126,693,900.00
48,787,200.00
34,474,100.00
20,357,400.00
93,312,000.00
32,071,520.00
93,765,816.00
21,812,000.00

21.73
5.84
2.25
1.59
0.94
4.30
1.48
4.32
1.01

388,700

530,100
1,267,200
334,700
275,100
2,916,000
1,541,900
26,944,200
1,246,400

B-INFRA

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชือ่ หลักทรัพย์
วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3,120,200
606,900
1,156,500
160,400
723,700
8,311,100
617,600

651,827,550.00
114,667,350.00
16,689,750.00
201,809,250.00
16,120,200.00
17,368,800.00
49,866,600.00
235,305,600.00

30.04
5.28
0.77
9.30
0.74
0.80
2.30
10.85

813,600
9,106,100
10,295,300
69,175,000
1,071,200
1,560,200
19,958,800
4,547,900

422,803,697.00
39,052,800.00
77,857,155.00
43,857,978.00
100,995,500.00
36,420,800.00
6,490,432.00
72,650,032.00
45,479,000.00

19.49
1.80
3.59
2.02
4.65
1.68
0.30
3.35
2.10

B- INFRA

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ
ชือ่ หลักทรัพย์
วันครบอายุ จ�ำนวนหน่วย มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

32,328,100
254,100
1,682,900
3,309,700

รวมหุ้นสามัญ

273,613,358.00
141,597,078.00
62,254,500.00
35,340,900.00
34,420,880.00

12.62
6.53
2.87
1.63
1.59

2,124,471,316.00

97.93

14,971,924.05
29,944,143.92

0.69
1.38

44,916,067.97

2.07

2,169,387,383.97

100.00

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 23/182/57 (CB14D11A)
งวดที่ 36/91/57 (CB14D11B)

11/12/57
11/12/57

รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,130,350,032.10 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้

2558

2557

3
63,557,256.77
2,798,319.65
66,355,576.42

55,555,529.00
3,302,192.52
58,857,721.52

35,105,333.26
702,106.69
2,808,426.58
75,900.00
1,089,545.75
39,781,312.28

29,419,389.75
588,387.78
2,353,551.16
76,300.00
1,310,837.64
33,748,466.33

26,574,264.14

25,109,255.19

95,135,297.49
(348,458,101.36)

(5,929,149.54)
218,648,212.05

รวมรายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

(253,322,803.87)

212,719,062.51

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน

(226,748,539.73)

237,828,317.70

7

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

3
5, 7
5
5, 7
7

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
2558

2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

26,574,264.14
95,135,297.49
(348,458,101.36)

25,109,255.19
(5,929,149.54)
218,648,212.05

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน

(226,748,539.73)

237,828,317.70

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี

827,627,992.45 898,917,026.21
(791,164,736.26) (804,782,737.31)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี

36,463,256.19
94,134,288.90
(190,285,283.54) 331,962,606.60
2,267,584,918.72 1,935,622,312.12

สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2,077,299,635.18 2,267,584,918.72
หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี

77,645,380.0439 75,735,286.2648
29,318,326.4769 33,171,844.3250
(27,821,170.6136) (31,261,750.5459)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

79,142,535.9072
26

77,645,380.0439

B-INFRA

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
การซื้อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
ส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการ(ก�ำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ก�ำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(226,748,539.73)

237,828,317.70

(1,486,080,156.10) (1,819,532,149.11)
1,447,473,857.74 1,796,653,728.08
(1,082,165.32)
(2,085,471.81)
86,483.99
(672,069.64)
10,082,255.07 (12,280,430.37)
41,731.89
(8,892,738.78)
13,247,907.81
36,778.70
(2,667,054.83)
(3,977.68)
86,517.38
(95,135,297.49)
5,929,149.54
348,458,101.36 (218,648,212.05)
(11,805,398.24)
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2557

(2,098,035.41)

B- INFRA

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
บาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี

2557

827,627,992.45 898,917,026.21
(791,164,736.26) (804,782,737.31)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

36,463,256.19
24,657,857.95
117,720,572.01

94,134,288.90
92,036,253.49
25,684,318.52

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

142,378,429.96

117,720,572.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
2558

บาท
2557

2556

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น

29.2043

25.5577

21.6201

0.3376
1.2372
(4.5316)
(2.9568)

0.3499
(0.0919)
3.3886
3.6466

0.2875
(3.3628)
7.0129
3.9376

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี

26.2475

29.2043

25.5577

อัตราส่วนของก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

(10.37)

12.98

(7.35)

อัตราส่วนการเงินที่ส�ำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***

2,077,300 2,267,585 1,935,622
1.82
1.84
1.86
3.03
3.21
2.94
87.91

127.62

192.96

ข้อมูลเพิ่มเติม
* ค�ำนวณจากจ�ำนวนหน่วยที่จ�ำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึง
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนของก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

2555

บาท
2554

2553

14.6097

15.3056

11.5161

0.5512
2.5751
3.8841
7.0104

0.4239
2.9970
(4.1168)
(0.6959)

0.2181
0.9986
2.5728
3.7895

21.6201

14.6097

15.3056

39.07

(4.11)

26.89

409,666
1.91
5.02

316,324
1.91
4.74

406,207
1.91
3.66

302.56

404.94

231.35

อัตราส่วนการเงินที่ส�ำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***

ข้อมูลเพิ่มเติม
* ค�ำนวณจากจ�ำนวนหน่วยที่จ�ำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึง
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 โดยมีจำ� นวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น
500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (“บริษทั จัดการ”) เป็น
ผูจ้ ดั การกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่กำ� หนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ โดยมีนโยบายทีจ่ ะลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะในบริษทั ซึง่ ท�ำธุรกิจเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลีย่
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผล
โดยวิธอี นื่
กองทุนมีนโยบายไม่จา่ ยเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
เรือ่ ง “การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้จัดท�ำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำรายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย กองทุน
ได้จดั ท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฎิบตั ทิ างการบัญชี ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
ก)		 กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึง่ มีผลบังคับใช้ทนั ทีในปี 2558
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ข)		 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
32

เรื่อง

การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
ส่วนงานด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟ้อ
รุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
ก)		 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การน�ำเสนองบการเงิน
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เรื่อง

B- INFRA

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง

ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือผู้ถือหุ้น

B- INFRA

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

เรื่อง

การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

เรื่อง

สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

ข)		 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
37

เรื่อง

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

B- INFRA

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
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เรื่อง

สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

B-INFRA

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือผู้ถือหุ้น
การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

B- INFRA

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ
(ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
(ปรับปรุง 2558)
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2558)
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�ำส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้
3. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารทุนทีม่ ตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุดของวันที่
วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน
ซึง่ พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร
- หลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ ขายทีป่ ระกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�ำหนดภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน ณ
วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
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การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
เงินปันผลรับรับรูเ้ ป็นรายได้นบั แต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั
รายได้ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
ค่าใช้จา่ ยรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจ�ำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย ณ วันทีจ่ ำ� หน่ายเงินลงทุน
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ ค่าใช้จา่ ยและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณไว้
4. ก�ำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี
บาท
2558

2557

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก
(584,274,596.36) (584,274,596.36)
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ย. 42)
175,006,031.16 149,896,775.97
ก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ย. 42)
550,867,926.66 556,797,076.20
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ย. 42)
39,037,351.87 (179,610,860.18)
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี
180,636,713.33 (57,191,604.37)
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงั นี้
ค่าใช้จา่ ย

อัตราร้อยละ
ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
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6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย
บาท
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร

2558
4,181,967.10
94,631,420.15
43,565,042.71
142,378,429.96

2557
6,691,169.96
2,561,695.11
108,467,706.94
117,720,572.01

อัตราดอกเบี้ย (%)
2558
2557
0.375
0.375
0.62
1.00
1.00
1.70

7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำ� คัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษทั จัดการและกองทุน รายการทีส่ ำ� คัญดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
35,105,333.26
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2,808,426.58
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
201,255.78
ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ
241,169.54
ดอกเบี้ยรับ
23,477.77
ซื้อเงินลงทุน
54,827,225.05
ขายเงินลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
547,000.43
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2557

นโยบายการก�ำหนดราคา

29,419,389.75 ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช้ วน
2,353,551.16
162,027.56
319,911.66
21,982.15
49,819,278.90

ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช้ วน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

491,073.24 ราคาตลาด
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ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือทีม่ สี าระส�ำคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
บาท
2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

2557

636,747.49

595,674.17

4,181,967.10
7,225.11
131,302.70

6,691,169.96
12,238.29
134,141.38

5,757,857.10

3,881,675.40
-

กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
6 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 ดังนี้
บาท
2558
4,983,599.20

ซื้อเงินลงทุน

2557
-

8. ข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ ขายเงินลงทุน
กองทุ น ได้ ซื้ อ ขายเงิ น ลงทุ น ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2558 โดยไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ในตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
เป็นจ�ำนวนเงิน 2,933.55 ล้านบาท (ปี 2557: 3,616.19 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 134.13 (ปี 2557: ร้อยละ 197.30)
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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9. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
กองทุนไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งก�ำไรหรือการค้า
มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระส�ำคัญ
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ คือ โอกาสทีร่ าคาตราสารหนีอ้ าจจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เมือ่ อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดเพิม่ สูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ ะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหว
ต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ มากขึน้ เท่านัน้
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากกองทุนมีลกู หนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รบั ความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านตลาด
กองทุนมีความเสีย่ งด้านตลาดเนือ่ งจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึน้ อยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึง่ สภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท�ำให้ราคาของตราสารเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
การบริหารความเสีย่ ง
กองทุนบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ ะลงทุน
10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี ำ� นาจของกองทุนเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�ำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ล�ำดับที่

รายชื่อ

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
วันที่ใช้สิทธิ

บริษัทที่ไปใช้สิทธิ

9 ธ.ค. 57 บมจ. แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
9 ธ.ค. 57 บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

จ�ำนวน จ�ำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
ครั้ง
การประชุม
ที่เชิญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

1

4

0

1

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง

1

4

0

2

12 ธ.ค. 57 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
25 ธ.ค. 57 บมจ. การบินกรุงเทพ

1
1

5
2

0
0

0
2

23 ม.ค. 58 บมจ. ท่าอากาศยานไทย

1

7

0

1

5 ก.พ. 58 บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

1

5

0

1

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ

บริษัทที่ไปใช้สิทธิ

จ�ำนวน จ�ำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
ครั้ง
การประชุม
ที่เชิญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

24 มี.ค. 58 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ

1

13

0

1

25 มี.ค. 58 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
26 มี.ค. 58 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
27 มี.ค. 58 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

1
1

8
8

0
0

0
1

1

11

0

1

3 เม.ย. 58 บมจ. บ้านปู

1

8

0

1

9 เม.ย. 58 บมจ. ปตท.

1

7

1

1

10 เม.ย. 58 บมจ. แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี
21 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตไฟฟ้า

1

7

0

0

1

7

0

1

22 เม.ย. 58 บมจ. บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ

1

11

0

1
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บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
วาระที่ 7 ไม่อนุมัติแต่งตั้ง
นายแอแลน ลิว ยง เคียง
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง เนื่องจาก
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน้อยกว่า 75%
วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง

B-INFRA

วันที่ใช้สิทธิ

บริษัทที่ไปใช้สิทธิ

จ�ำนวน จ�ำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
ครั้ง
การประชุม
ที่เชิญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
23 เม.ย. 58 บมจ. การบินกรุงเทพ

1

12

0

1

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง

1

4

0

1

23 เม.ย. 58 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค
23 เม.ย. 58 บมจ. เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น
24 เม.ย. 58 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

1

15

0

1

1

12

0

0

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
-

1

8

0

1

24 เม.ย. 58 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

1

8

0

1

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตภัณฑ์
ตราเพชร
24 เม.ย. 58 บมจ. โกลว์ พลังงาน

1

8

0

1

1

8

0

1

24 เม.ย. 58 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

1

7

0

1

24 เม.ย. 58 บมจ. ซิมโฟนี่
คอมมูนิเคชั่น

1

8

0

1
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง

B- INFRA

วันที่ใช้สิทธิ

บริษัทที่ไปใช้สิทธิ

จ�ำนวน จ�ำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
ครั้ง
การประชุม
ที่เชิญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทินัม
กรุ๊ป

1

6

0

2

28 เม.ย. 58 บมจ. พฤกษา
เรียลเอสเตท
28 เม.ย. 58 บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

1

11

0

1

1

8

0

1

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น
29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถเทลคอม

1

8

0

1

1

7

0

2

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ
ไอ-โมบาย

1

9

0

1
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บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557
งดออกเสียง
วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง
นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระ เนื่องจาก
เข้าประชุมไม่ครบตามเงื่อนไข
ที่ขั้นต�่ำ 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง

B-INFRA

วันที่ใช้สิทธิ

บริษัทที่ไปใช้สิทธิ

จ�ำนวน จ�ำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
ครั้ง
การประชุม
ที่เชิญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. แสนสิริ

1

7

0

2

24 ก.ค. 58 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์

1

13

1

1

29 ก.ค. 58 บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์
กรุ๊ป

1

5

1

2
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บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการใหม่ ไม่เห็นด้วย
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 3/2557 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ไม่เห็นด้วย
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) งดออกเสียง

B- INFRA

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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B-INFRA

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2558
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
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

