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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน

	 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%  แต่ก็เป็นข่าวสารที่ตลาดคุ้นชินมา 

นานแล้ว เมือ่พจิารณาประกอบกับการออกมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจล่าสุดของรฐับาลใหม่ ต้องถอืเป็นความคืบหน้าในทางบวก  
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ขณะเดียวกนัผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/2558 ของบรษิทัในตลาดทีป่ระกาศออกมา กไ็ม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ 

โอกาสท่ีจะถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดัชน ีSET Index ทีปั่จจบุนั (ระดับบรเิวณ 1,400 จดุ) คดิเป็น P/E 15 

เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทนุ 

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2557 ถงึวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2558 กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน 

มมีูลคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2558 เท่ากับ 2,077.30 ล้านบาท หรอื 26.2475 บาทต่อหน่วยลงทุน

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ 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



4

B- INFRA

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับ 

อนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศ โดยมีจ�านวนเงินทุน 

จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะสิ้นสุดของกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบังคับ

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน ์

ของกองทุน ซึ่งจะท�าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิดชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทนุเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน 

ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ถึงวันที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์  กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที	่6	พฤศจกิายน	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดอืน

ต้ังแต่	31	ก.ค.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

6	เดอืน

ต้ังแต่	24	เม.ย.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

1	ปี

ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

3	ปี

ต้ังแต่	26	ต.ต.	55	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

5	ปี

ต้ังแต่	29	ต.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

10	ปี

ต้ังแต่	28	ต.ค.	48

ถงึ	30	ต.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 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

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วนัศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบทีใ่ช้ในการค�านวณอตัราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ 2,099,057,250.80 101.05

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  15,415,680.00  0.74 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  180,947,800.00  8.71 

พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  98,766,943.75  4.75 

บมจ. บ้านปู  35,389,970.00  1.70 

บมจ. ผลิตไฟฟ้า  169,817,050.00  8.17 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ -  2,562,840.00  0.12 

บมจ. ไออาร์พีซี  10,626,716.00  0.51 

บมจ. ปตท.  152,084,800.00  7.32 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  124,146,000.00  5.98 

บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  28,850,700.00  1.39 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  57,961,014.00  2.79 

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์  20,770,050.00  1.00 

รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันท่ี	6	พฤศจิกายน	2558
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  109,570,340.00  5.27 

บมจ. สามารถเทลคอม  46,017,720.00  2.22 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  33,294,896.00  1.60 

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น  12,713,280.00  0.61 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  62,333,250.00  3.00 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  68,224,585.00  3.28 

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท -  80,053.00  0.00 

บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์  29,916,890.00  1.44 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค -  85,776,999.69  4.13 

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป -  13,017,160.00  0.63 

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  66,462,804.00  3.20 

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์  60,042,325.00  2.89 

ขนส่งและโลจสิติกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  150,934,080.00  7.27 

บมจ. การบินกรุงเทพ -  72,702,000.00  3.50 

บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ  10,091,652.00  0.49 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  138,162,920.00  6.65 
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ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกันต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอ้างองิตามรายงานการก�ากับดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถงึ  ดี (Good)  

          หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย -  99,712,389.34  4.80 

เงนิฝากธนาคาร

อนัดับความน่าเชือ่ถอื AAA -  43,722,573.96  2.10 

อนัดับความน่าเชือ่ถอื AA -  98,941,769.06  4.76 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธ	ิ(บาท) 2,077,299,635.18

มูลค่าหน่วยลงทนุ	(บาทต่อหน่วยลงทนุ) 26.2475
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่30	ตลุาคม	2558*

กลุม่ของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 99.73 4.87

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

43.71 2.14

3. กลุม่ตราสารท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมสีญัญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน

0 0

*	วันท�าการสุดท้ายของดือน

•	 รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	 เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรอืมีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่6	พฤศจกิายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/12/15 - 10,000,000.00  9,989,824.06 

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 - 25,000,000.00  24,939,148.48 

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 - 5,000,000.00  4,988,079.17 

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/01/16 - 10,000,000.00  9,973,141.74 



11

B-INFRA

ประเภท ผู้ออก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/01/16 - 15,000,000.00  14,950,960.85 

6. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/01/16 - 25,000,000.00  24,917,989.10 

7. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/02/16 - 5,000,000.00  4,982,176.88 

8. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/03/16 - 5,000,000.00  4,971,069.06 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  43,722,573.96 

10. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  4,189,192.21 

11. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  94,752,576.85 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

 AAA เป็นอนัดับท่ีสูงทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนท่ีต�า่ท่ีสุด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิต้น

และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยั

ภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้อย่าง

มนียัส�าคญั

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 32,808.72 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 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

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 37,214.57 1.70

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	7	พฤศจกิายน	2557	ถงึวันที	่6	พฤศจกิายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

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

PTR = 0.43

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 15.71

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 14.46

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 11.30

4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 10.16

5 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 7.98

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 7.72

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 7.09

8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 5.92

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 5.30

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 3.97

11 อื่นๆ 10.39

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,482,484.64 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ 

รายละเอยีดเงนิลงทนุ ณ วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2558 และงบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธิ งบกระแส

เงนิสด และข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคญัส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอืน่ๆ

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด 

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการ 

น�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของข้าพเจ้า
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 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 

2558 และผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต้)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2558



17

B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,265,173,793.27 บาท

ในปี 2558 และ 2,130,350,032.10 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  1,955,753,043.78  2,169,387,383.97 

เงินฝากธนาคาร 6, 7  142,378,429.96  117,720,572.01 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 7  925,777.06  1,012,261.05 

จากการขายเงินลงทุน 7  2,198,175.30  12,280,430.37 

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

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 7  23,004,964.70  31,897,703.48 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  867,759.09  830,980.39 

หนี้สินอื่น  83,067.13  87,044.81 

รวมหนี้สิน  23,955,790.92  32,815,728.68 

สินทรัพย์สุทธิ 	2,077,299,635.18	 	2,267,584,918.72	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  791,425,359.13  776,453,800.50 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 1,331,986,102.45 1,310,494,404.89 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 4 (46,111,826.40) 180,636,713.33 

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

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  26.2475  29.2043 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  79,142,535.9072  77,645,380.0439 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

วัสดุก่อสร้าง 	196,363,480.00	 10.04

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  3,441,000  15,415,680.00 0.79

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  388,300  180,947,800.00 9.25

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	432,684,136.00	 22.12

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  544,500  124,146,000.00 6.35

บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน)  1,131,400  28,850,700.00 1.48

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  888,700  57,321,150.00 2.93

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  275,100  20,770,050.00 1.06

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  5,242,600  109,570,340.00 5.60

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  2,434,800  46,017,720.00 2.35

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  22,049,600  33,294,896.00 1.70

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,246,400  12,713,280.00 0.65

พลังงานและสาธารณูปโภค 	469,248,319.75	 23.99

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)  3,624,475  98,766,943.75 5.05

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)  1,693,300  35,389,970.00 1.81

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  1,106,300  169,817,050.00 8.68
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  113,400  2,562,840.00 0.13

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)  2,579,300  10,626,716.00 0.54

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  513,800  152,084,800.00 7.78

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	385,774,013.69	 19.74

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  1,340,500  62,333,250.00 3.19

บรษิทั แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  9,541,900  68,224,585.00 3.49

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,729,300  29,916,890.00 1.53

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  92,233,333  85,776,999.69 4.39

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  2,503,300  13,017,160.00 0.67

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  22,453,650  66,462,804.00 3.40

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  8,281,700  60,042,325.00 3.07

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	371,890,652.00	 19.02

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  31,444,600  150,934,080.00 7.72

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  3,635,100  72,702,000.00 3.72

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  5,367,900  10,091,652.00 0.52

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  14,243,600  138,162,920.00 7.06

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	1,855,960,601.44	 94.91



21

B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน)  28,900  80,053.00  - 

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 	80,053.00	 -

รวมหุ้นสามัญ 	1,856,040,654.44	 94.91

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 22/182/58 (CB15D03A) 03/12/58  10,000  9,989,824.06 0.51

งวดที่ 1/364/58 (CB16107A ) 07/01/59  25,000  24,939,148.48 1.28

งวดที่ 27/182/58 (CB16107B ) 07/01/59  5,000  4,988,079.17 0.26

งวดที่ 28/182/58 (CB16114A ) 14/01/59  10,000  9,973,141.74 0.51

งวดที่ 30/181/58 (CB16128A ) 28/01/59  15,000  14,950,960.85 0.76

งวดที่ 43/91/58 (CB16128B ) 28/01/59  25,000  24,917,989.10 1.27

งวดที่ 31/182/58 (CB16204A ) 04/02/59  5,000  4,982,176.88 0.25

งวดที่ 39/182/58 (CB16331A ) 31/03/59  5,000  4,971,069.06 0.25

รวมพันธบัตร 	99,712,389.34	 5.09

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	2,265,173,793.27	บาท) 	1,955,753,043.78	 100.00
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B- INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

บริการรับเหมาก่อสร้าง 	10,203,375.00	 0.47

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  388,700  10,203,375.00 0.47

วัสดุก่อสร้าง 	294,749,400.00	 13.58

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  3,441,000  19,957,800.00 0.92

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  618,900  274,791,600.00 12.66

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	471,273,936.00	 21.73

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  530,100  126,693,900.00 5.84

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  1,267,200  48,787,200.00 2.25

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  334,700  34,474,100.00 1.59

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  275,100  20,357,400.00 0.94

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,916,000  93,312,000.00 4.30

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  1,541,900  32,071,520.00 1.48

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  26,944,200  93,765,816.00 4.32

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,246,400  21,812,000.00 1.01
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B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค 	651,827,550.00	 30.04

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)  3,120,200  114,667,350.00 5.28

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)  606,900  16,689,750.00 0.77

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  1,156,500  201,809,250.00 9.30

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)  160,400  16,120,200.00 0.74

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)  723,700  17,368,800.00 0.80

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  8,311,100  49,866,600.00 2.30

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  617,600  235,305,600.00 10.85

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	422,803,697.00	 19.49

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  813,600  39,052,800.00 1.80

บรษิทั แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  9,106,100  77,857,155.00 3.59

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)  10,295,300  43,857,978.00 2.02

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  69,175,000  100,995,500.00 4.65

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  1,071,200  36,420,800.00 1.68

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,560,200  6,490,432.00 0.30

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  19,958,800  72,650,032.00 3.35

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  4,547,900  45,479,000.00 2.10
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B- INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรพัย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	273,613,358.00	 12.62

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  32,328,100  141,597,078.00 6.53

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  254,100  62,254,500.00 2.87

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,682,900  35,340,900.00 1.63

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  3,309,700  34,420,880.00 1.59

รวมหุ้นสามัญ 	2,124,471,316.00	 97.93

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 23/182/57 (CB14D11A) 11/12/57  15,000  14,971,924.05 0.69

งวดที่ 36/91/57 (CB14D11B) 11/12/57  30,000  29,944,143.92 1.38

รวมพันธบัตร 	44,916,067.97	 2.07

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	2,130,350,032.10	บาท) 	2,169,387,383.97	 100.00
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B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้เงินปันผล 63,557,256.77 55,555,529.00 

รายได้ดอกเบี้ย 7 2,798,319.65 3,302,192.52 

รวมรายได้ 66,355,576.42 58,857,721.52 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7  35,105,333.26  29,419,389.75 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  702,106.69  588,387.78 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7  2,808,426.58  2,353,551.16 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  75,900.00  76,300.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 7  1,089,545.75  1,310,837.64 

รวมค่าใช้จ่าย 39,781,312.28 33,748,466.33 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 26,574,264.14	 25,109,255.19	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 95,135,297.49 (5,929,149.54)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (348,458,101.36) 218,648,212.05 

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไม่เกดิขึน้ (253,322,803.87) 212,719,062.51	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (226,748,539.73) 237,828,317.70	
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B- INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 26,574,264.14 25,109,255.19 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 95,135,297.49 (5,929,149.54)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (348,458,101.36) 218,648,212.05 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (226,748,539.73) 237,828,317.70 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  827,627,992.45  898,917,026.21 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (791,164,736.26) (804,782,737.31)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  36,463,256.19 94,134,288.90 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (190,285,283.54) 331,962,606.60 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  2,267,584,918.72  1,935,622,312.12 

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

	หน่วย	

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 77,645,380.0439 75,735,286.2648 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  29,318,326.4769  33,171,844.3250 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (27,821,170.6136) (31,261,750.5459)

หน่วยลงทุน	ณ	วันปลายปี 	79,142,535.9072	 	77,645,380.0439	
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B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (226,748,539.73) 237,828,317.70 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (1,486,080,156.10) (1,819,532,149.11)

การขายเงินลงทุน  1,447,473,857.74  1,796,653,728.08 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (1,082,165.32) (2,085,471.81)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 86,483.99 (672,069.64)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 10,082,255.07 (12,280,430.37)

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 41,731.89 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (8,892,738.78) 13,247,907.81 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,778.70 (2,667,054.83)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (3,977.68) 86,517.38 

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (95,135,297.49) 5,929,149.54 

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 348,458,101.36 (218,648,212.05)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (11,805,398.24) (2,098,035.41)
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B- INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 827,627,992.45 898,917,026.21 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (791,164,736.26) (804,782,737.31)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 36,463,256.19 94,134,288.90 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 24,657,857.95 92,036,253.49 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 117,720,572.01  25,684,318.52 

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี 142,378,429.96	 117,720,572.01	
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B-INFRA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  29.2043  25.5577  21.6201 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.3376  0.3499  0.2875 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  1.2372  (0.0919)  (3.3628)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  (4.5316)  3.3886  7.0129 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  (2.9568)  3.6466  3.9376 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 	26.2475	 	29.2043	 	25.5577	

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  (10.37)  12.98  (7.35)

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  2,077,300  2,267,585  1,935,622 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.82  1.84  1.86 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  3.03  3.21  2.94 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  87.91  127.62  192.96 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*

** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึง 
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

	บาท	

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  14.6097  15.3056  11.5161 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.5512  0.4239  0.2181 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  2.5751  2.9970  0.9986 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  3.8841  (4.1168)  2.5728 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  7.0104  (0.6959)  3.7895 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 	21.6201	 	14.6097	 	15.3056	

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  39.07  (4.11)  26.89 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  409,666  316,324  406,207 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.91  1.91  1.91 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  5.02  4.74  3.66 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  302.56  404.94  231.35 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*

** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึง 
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

 กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกับส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2537 โดยมีจ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบง่เปน็ 

500 ล้านหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั (“บรษิทัจดัการ”) เป็น 

ผูจ้ดัการกองทนุ และธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ

 กองทนุเป็นกองทนุรวม ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทนุ 

ในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะในบรษิทัซึง่ท�าธรุกจิเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิไทย โดยเฉลีย่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก และ/หรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงนิของกองทุนจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึ

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 

เรือ่ง “การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย กองทุน 

ได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ และแนวปฎิบตัทิางการบญัช ีท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก)  กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทีในปี 2558
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 ข)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจท่ีมเีงนิเฟ้อ

รนุแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้

 กองทุนยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

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�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

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)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรงุ 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผู้ถือหุ้น
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง

ผลประโยชน์ของพนกังาน   
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

 ข)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2558) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2558) สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 6 (ปรบัปรงุ 2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรงุ 2558) การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรงุ 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรงุ 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2558) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรงุ 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

(ปรับปรุง 2558)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง

ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน 

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั

 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสุดของวนัท่ี

วดัค่าเงนิลงทุน

 - หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน 

ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทนุ

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ณ 

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั
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 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายได้นบัแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธท่ีิจะได้รบั

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน

 การใช้ประมาณการทางบญัชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีเกีย่วกับสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรพัย์

และหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ ซึง่ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณไว้

4.	 ก�าไร(ขาดทนุ)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�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ย. 42)    550,867,926.66    556,797,076.20

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ย. 42)     39,037,351.87 (179,610,860.18)

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี    180,636,713.33  (57,191,604.37)

5.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
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6.	 เงนิฝากธนาคาร

 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,181,967.10 6,691,169.96 0.375 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 94,631,420.15 2,561,695.11 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 43,565,042.71 108,467,706.94 1.00 1.70

รวมเงินฝากธนาคาร 142,378,429.96 117,720,572.01

7.	 รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2558 และ 2557 มดัีงต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 35,105,333.26 29,419,389.75 ตามเกณฑ์ท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,808,426.58 2,353,551.16 ตามเกณฑ์ท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 201,255.78 162,027.56 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 241,169.54 319,911.66 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ 23,477.77 21,982.15 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 54,827,225.05 - ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน - 49,819,278.90 ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ค่านายหน้า 547,000.43 491,073.24 ราคาตลาด
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 ณ วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2558 และ 2557 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคัญกับกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั ดังนี้                                                                                                                                          

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 636,747.49 595,674.17

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 4,181,967.10 6,691,169.96

ดอกเบี้ยค้างรับ 7,225.11 12,238.29

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 131,302.70 134,141.38

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 3,881,675.40

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 5,757,857.10 -

 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

6 พฤศจกิายน 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน 4,983,599.20 -

8.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

เป็นจ�านวนเงิน 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�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ

 กองทุนไม่มนีโยบายท่ีจะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเก็งก�าไรหรอืการค้า

 มลูค่ายตุธิรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ 

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญช ี

ของสินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คือ โอกาสทีร่าคาตราสารหนีอ้าจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดมกีาร

เปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด

ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหว 

ต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเส่ียงที่อาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้อย่างไรก็ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า 

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 กองทุนไม่มสิีนทรพัย์หรอืหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ  ดังนัน้ จงึไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทนุมคีวามเสีย่งด้านตลาดเนือ่งจากมเีงนิลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ้  ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุดังกล่าว 

ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบ

ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร 

ว่ามคีวามสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

 การบรหิารความเสีย่ง

 กองทนุบรหิารความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การกระจายประเภท

เงนิลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกจิการท่ีจะลงทุน

10.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

9 ธ.ค. 57 บมจ. แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 4 0 1 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

9 ธ.ค. 57 บมจ. ยนู ิเวนเจอร์ 1 4 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 
วันที่ 21 เมษายน 2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

25 ธ.ค. 57 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 2 0 2 วาระที่ 2 รับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

5 ก.พ. 58 บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

24 มี.ค. 58 บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วสิ

1 13 0 1 วาระที่ 7 ไม่อนุมัติแต่งตั้ง 
นายแอแลน ลิว ยง เคียง 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง เนื่องจาก
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน้อยกว่า 75%

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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

26 มี.ค. 58 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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

3 เม.ย. 58 บมจ. บ้านปู 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

10 เม.ย. 58 บมจ. แอ็ดวานซ์ 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี

1 7 0 0 -

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

22 เม.ย. 58 บมจ. บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ

1 11 0 1 วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 4 0 1 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (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 -

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

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

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตภัณฑ์ 
ตราเพชร

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. โกลว์ พลงังาน 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทินัม 
กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 
นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระ เนื่องจาก
เข้าประชุมไม่ครบตามเงื่อนไข 
ที่ขั้นต�่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท

1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ  
ไอ-โมบาย

1 9 0 1 วาระที่ 10 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. แสนสิริ 1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 ก.ค. 58 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป 

โฮลดิ้งส์

1 13 1 1 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการใหม่ ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

29 ก.ค. 58 บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์

กรุ๊ป

1 5 1 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ครั้งที่ 3/2557 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ

การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร 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 30 พฤศจิกายน 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


