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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ญีปุ่่น 

	 Portfolio	Positioning	and	Outlook

 เป็นอีกครั้งแล้วที่ทีมจัดการลงทุนของกองทุนบัวหลวงได้ส่ือสารกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน นับว่าเป็นเกียรติของเรา

ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากทุกท่าน ให้น�าพาท่านก้าวเข้าสู่โอกาสทีน่่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุน้ญีปุ่น่ซึง่เตม็ไปด้วยบรษิทัท่ีมี

ตราสนิค้าเป็นทีแ่พร่หลายในระดับโลก มนีวตักรรมในการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ อย่างสม�า่เสมอ

 ตลาดหลกัทรพัย์ในญีปุ่น่นัน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ได้ในปี 2558 แม้ว่าเศรษฐกิจญีปุ่น่จะชะลอตวับ้างในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

โดยดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยังทรงตัว และแปรผันไปตามความคาดหวัง การเจรจาต่อรองปรับขึ้นค่าจ้างระหว่าง

สหภาพแรงงานกับนายจ้าง (Spring Wage Negotiations) ราคาน�้ามันที่ปรับตัวลงยังกดตัวเลขเงินเฟ้อให้ต�่า แต่ด้วยอานิสงส์

ของปัจจยัหนนุหลายประการ ทัง้จากการท่ีธนาคารกลางญีปุ่น่ (BOJ) ยงัคงเดินหน้ามาตรการผ่อนคลายทางการเงนิอย่างต่อเนือ่ง 

ผลจากการปฏิรูปบรรษัทภิบาลของภาคเอกชน และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญอีกหลายแหล่งที่เตรียมใส่เม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติม

เข้าสูต่ลาดหุน้ญีปุ่น่ จะช่วยเสรมิให้ตลาดหุน้ญีปุ่น่น่าจะยงัมแีนวโน้มทีดี่ได้ต่อเนือ่ง

 ตลาดหุน้ญีปุ่น่โดยรวม ก�าลงัอยูร่ะหว่างการรบัรูผ้ลดีของการปฏริปูระบบบรรษทัภบิาลของภาคเอกชนในระดับประเทศ 

ในการมุ่งเพิ่มอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้ามากขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุน

อย่างดีจากรฐับาลของนายกรฐัมนตรอีาเบะ ตวัอย่างความคืบหน้าทีเ่ป็นรปูธรรมบางด้าน เช่น การเริม่ใช้ดัชน ีJPX-Nikkei 400 

ซึง่มุง่เน้นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้เป็นส�าคัญ การสร้างหลกัก�ากับดูแลนกัลงทนุสถาบนั (Stewardship Code) โดยเปิดโอกาสให้

นกัลงทุนมส่ีวนร่วมตดัสนิใจ การแก้ไขกฎหมายห้างหุน้ส่วนจ�ากัดให้มกีรรมการอสิระ และเริม่ต้นวางหลกับรรษทัภบิาลประจ�า

องค์กร (Corporate Governance Code, CGC) ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้บรษิทัตัง้เป้าหมายอตัราผลตอบแทนขัน้ต�า่จากการลงทุน 

เพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงก�าหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระสองราย และต้องชี้แจงกรณี

ความผดิพลาดไม่ว่าจะด้านบรหิารหรอืนโยบายลงทุน

 ด้วยแรงขบัเคลือ่นดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดหุน้ญีปุ่น่ก้าวสูย่คุใหม่ ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนจะมคีวามใกล้ชดิกับนกัลงทนุยิง่ขึน้ 

ผลลพัธ์ของความเปลีย่นแปลงนีไ้ด้เริม่ส่งผลบ้างแล้ว โดยมหีลายบรษิทัได้ปรบัเพิม่งบลงทนุเพือ่สร้างอตัราการเตบิโตให้กบับรษิทั 

ซึง่จะช่วยเพิม่ผลตอบแทนให้กับผูถ้อืหุน้ในระยะยาว

 แม้ว่ากองทนุ Government Pension Investment Fund (GPIF) ซึง่เป็นกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญท่ีใหญ่สดุในโลก ซึง่มี

ขนาดกองทุน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ จะชะลอการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ยังมีกองทุนอื่นอีกสามกองที่เพิ่มน�้าหนักในตลาดหุ้น 

ได้แก่ 1) Japan’s Pension Fund Association for Local Government Officials 2) The Federation of National Public Service 

Personnel Mutual Aid Association and the Promotion และ 3) Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan ซึง่มี

ทรพัย์สนิรวม 2.42 แสนล้านดอลลาร์ ก�าลงัตดัสนิใจกระจายความเส่ียงในการลงทนุ นอกจากนี ้กองทนุของสถาบนัใหญ่สองแห่ง 
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คือ Japan Post Insurance และ Japan Post Bank ซึง่มทีรพัย์สินในหลกัทรพัย์รวมถงึ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ ก็เริม่ด�าเนนิแผน

เพิม่การลงทนุในหุน้ต่อไปเช่นกัน นบัเป็นข่าวดีส�าหรบัตลาดหลกัทรพัย์ของญีปุ่น่

 กองทุนบวัหลวงยงัคงเชือ่มัน่ในปรชัญาการลงทุนของ Nomura Japan Strategic Value Fund ซึง่สอดคล้องกับปรชัญา

ของกองทุนบัวหลวงเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจญี่ปุ่นก�าลังชะลอตัวเช่นนี้ กองทุนได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

ลงทนุอย่างต่อเนือ่งและฉบัไว ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการลงทนุเป็นอย่างดี ด้วยเหตนุีท้�าให้ กองทนุเปิดบัวหลวง

หุ้นญี่ปุ่น นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

856.67 ล้านบาท เป็น 2,788.86 ล้านบาท หรอื 11.2544 บาทต่อหน่วยลงทุน และผลการด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลา

หนึง่ปีของ Nomura Japan Strategic Value Fund นัน้ สอดคล้องกับผลการด�าเนนิงานของกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ คิดเป็น

ร้อยละ 11.97 และ 11.73 ตามล�าดับ

 กล่าวคือ กองทุนได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อหุ้นของบริษัทที่สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ สะท้อนถึงความ

สามารถทางการแข่งขันที่ดีเยี่ยม ซึ่งท�าให้บริษัทยังสามารถรักษาหรือเพิ่มยอดขายได้ในท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ

ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอด และยงัต้องมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งและความสามารถในการท�าก�าไรเป็นเลศิ รวมทัง้บรษิทัท่ีก�าลงั

เปลีย่นแปลงแนวทางการบรหิาร 

 สดุท้ายนี ้ กองทนุบวัหลวงขอขอบคุณท่านผูถ้อืหน่วยท่ีได้ให้ความไว้วางใจ เราพร้อมจะอยูเ่คียงข้างท่านเสมอตลอด

เส้นทางลงทนุสายนี้

	 	 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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 27 พฤศจิกายน 2557

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 27 พฤศจิกายน 2557

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 27 พฤศจิกายน 2557

นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์ 27 พฤศจิกายน 2557

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 พฤศจิกายน 2557
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กองทนุเปิดบัวหลวงหุ้นญีปุ่่น

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป โดยมจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศซึง่เน้นลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนด

ระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด จะบรหิารกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ ตามข้อบงัคับทีก่�าหนดไว้

ในหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

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

หน้าท่ีเก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทุนและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ ซึง่จดัการ

โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่30 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

หุน้ญีปุ่น่ เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	28	ส.ค.	58	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	29	พ.ค.	58	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	30	พ.ย.	55	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	26	พ.ย.	53	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่27	พ.ย.	57	

ถงึ	27	พ.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 10.9292 11.9070 10.1278 - - 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวงหุ้นญีปุ่่น 3.54 -4.96 11.73 - - 13.16

เกณฑ์มาตรฐาน*** 2.53 -2.95 14.61 - - 14.88

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

 * วนัศกุร์สดุท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 **	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถึง	Tokyo	Stock	Price	Index	(TOPIX)	ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับ

ค่าสกลุเงนิบาท	ณ	วนัทีค่�านวณผลตอบแทน	ตามสัดส่วนการท�าสญัญาป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของ

มลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ
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ข้อมูลการลงทนุ	ผลการด�าเนนิงาน	และความผนัผวนของผลการด�าเนนิงาน	

ของ	Nomura	Japan	Strategic	Value	Fund

ช่ือกองทนุ	: Nomura Japan Strategic Value Fund

วันจดัต้ังกองทนุ	: 26 สงิหาคม 2552

วันจดัต้ังหน่วยลงทนุ	Class	A	:	 4 มกราคม 2553

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารแห่งทนุ

อายุโครงการ	: ไม่ก�าหนด

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ	:	 JYP 389.80 พนัล้าน หรอื USD 3.17 พนัล้าน (ข้อมลู ณ พฤศจกิายน 2558) 

ผูจ้ดัการกองทนุ	: Nomura Asset Management U.K. Ltd.

ทีป่รกึษาการลงทนุ	: Nomura Asset Management Co., Ltd.

ผูด้แูลผลประโยชน์	: Brown Brothers Harriman & Co. NAMs Custodian

Nomura Japan Strategic Value Fund บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. (8/F, 1 

Angel Lane, London EC4R 3AB, England) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการกองทุน และ 

นกัวเิคราะห์ทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญด้านการลงทุนทัว่โลกมานานกว่า 50 ปี และมสี�านกังานอยูใ่น 11 ประเทศทัว่โลก

Nomura Japan Strategic Value Fund แบ่งเป็นหลาย Class เพือ่ให้ผูล้งทุนเลอืกลงทนุได้เหมาะสมกับขนาดเงนิลงทุน

และระยะเวลาทีต้่องการลงทุน โดยกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ลงทนุใน Nomura Japan Strategic Value Fund A Class

Nomura Japan Strategic Value Fund มุง่เน้นการลงทนุในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศ

ญีปุ่น่ อนึง่ กองทุนอาจลงทุนในหุน้ของบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นอกประเทศญีปุ่น่ แต่ด�าเนนิธรุกิจอยูใ่นประเทศ

ญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งนี้ Nomura Japan Strategic Value Fund จะลงทุนในบริษัท

ทกุขนาด โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ กลาง หรอืเลก็ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะแสวงหาหุน้ท่ีออกโดยบรษิทัท่ีกองทุน

ประเมนิว่ามรีาคาท่ีต�า่เมือ่เปรยีบเทียบกับสนิทรพัย์ หนีส้นิ และผลก�าไรของบรษิทั

นอกเหนอืจากนี ้กองทุนจะแสวงหาตราสารทุนจากบรษิทัท่ีมลีกัษณะดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสถานะทางการเงิน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ 

กลยทุธ์ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล และนโยบายการซือ้หุน้คืน

(ข) บรษิทัท่ีคาดว่าจะมกีารเตบิโตได้ดีในอนาคต เช่น บรษิทัทีม่กีารพฒันาแผนธรุกิจ หรอืได้รบัผลกระทบโดยตรง 

จากการพฒันาของเศรษฐกิจใน sector ต่างๆ ซึง่จะส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ หรอืผลการด�าเนนิงานบรษิทัดีขึน้ และ

(ค) บรษิทัทีค่าดว่าจะมกีารปรบัโครงสร้างธรุกิจ มกีารปรบัโครงสร้างบรรษทัภบิาล หรอืมกีารควบรวมบรษิทั
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ผลการด�าเนนิงานย้อนหลงั

ผลตอบแทน	

จากการลงทุนสะสม	(%)

1	เดือน 3	เดือน ตั้งแต่ต้นปี 1	ปี 3	ปี ตั้งแต่	

จัดตั้งกอง

Nomura	Japan	Strategic	

Value	Fund:	Class	A	(JPY)

2.05 3.54 12.64 11.97 110.87 97.59

TOPIX 1.42 2.72 14.26 14.18 114.28 95.29

ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี		(%)	

ณ	วันที่	30	กันยายน	2558

2558/2557 2557/2556 2556/2555 2555/2554

Nomura	Japan	Strategic	Value	Fund:	

Class	A	(JPY)

5.33 15.93 65.01 -3.27

TOPIX 8.42 13.32 65.04 -0.78

หุ้น	10	อันดับแรก %	ของหุ้นทั้งหมด

1 Mitsubishi UFJ Fin Group 4.58

2 Toyota Motor Corp. 4.20

3 NT&T 3.53

4 Seven & I Holdings Co. 2.01

5 Sumitomo Electric Ind. 1.62

6 Mitsubishi Heavy Ind. 1.59

7 Sony Corporation 1.55

8 Toray Industries 1.55

9 Mizuho Financial Group 1.53

10 Bridgestone Corporation 1.52
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กลุ่มอุตสาหกรรม Nomura	Japan	

Strategic	Value	Fund:	

Class	A

TOPIX

Other 33.12 39.55

Electric Appliances 12.40 12.15

Transportation Equipment 11.01 10.89

Banks 9.47 9.05

Information and Communication 8.42 7.27

Retail Trade 6.49 4.87

Chemicals 5.44 6.08

Machinery 4.72 4.73

Insurance 4.52 2.52

Construction 4.41 2.88

	 ความผนัผวนของผลการด�าเนินงาน

ความผนัผวน	

ของผลการด�าเนินงาน

Alpha Beta Information	

Ratio

Tracking	

Error

Standard	

Deviation

Nomura	Japan	Strategic	

Value	Fund:	Class	A

0.06% 0.95 1.86 3.41% 16.19%

TOPIX 0.00% 1.00 - - 16.70%

แหล่งทีม่า : Nomura Asset Management U.K. Ltd. (ข้อมลู ณ พฤศจกิายน 2558)



10

B-NIPPON

รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่30	พฤศจกิายน	2558

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 	2,703,243,537.64	 	96.93	

หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ

Nomura Japan Strategic Value Fund  2,703,243,537.64  96.93 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	82,929,063.24	 	2.97	

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  82,929,063.24  2.97 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 2,788,861,466.26

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 11.2544
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่30	พฤศจกิายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

0 0

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

	� รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้ เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่30	พฤศจกิายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  4,665,168.27 

2. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  78,263,894.97 
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)**

[ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% แต่กองทุนอาจได้รับ

เงินค่าตอบแทนคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ อีกไม่เกิน 0.50%]

27,097.32 1.47

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 588.29 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 980.49 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 4,107.86 0.21

ค่าจัดท�าสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing) 610.80 0.03

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expense)*** 997.69 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**** 34,382.45 1.83

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 รวมเงนิค่าตอบแทนท่ีกองทนุได้รบัคนืจากกองทนุรวมต่างประเทศ	จ�านวน	7,487.50	พนับาท	หรอืร้อยละ	0.46	ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลีย่

	 ***	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	****	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�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)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพยีงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มค่ีานายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญ่ีปุน่ ซึง่ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอยีด

เงนิลงทนุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 และงบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงนิสด และ

ข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคัญส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 

2558 รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคัญและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ  

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบ รวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูกั่บดุลยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดง

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่ง

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกองทนุ การตรวจสอบ รวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้

และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมท้ังการประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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	 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 

และผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคัญส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที่             

27 พฤศจิกายน 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  (นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์)                                             

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 28 ธันวาคม 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล
ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

หมายเหตุ 	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,471,380,041.28 บาท) 3, 7, 9  2,703,243,537.64 

เงินฝากธนาคาร 5, 6 82,515,584.24 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 6 413,479.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 6, 8, 9  19,219,460.00 

รวมสินทรัพย์ 2,805,392,060.88 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 13,315,877.04 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 8, 9  198,390.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 2,844,153.39 

หนี้สินอื่น 172,174.19 

รวมหนี้สิน 16,530,594.62 

สินทรัพย์สุทธิ 2,788,861,466.26 

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,478,019,515.59 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 203,495,656.78 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 107,346,293.89 

สินทรัพย์สุทธิ 2,788,861,466.26 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  11.2544 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 247,801,951.5590 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Nomura Japan Strategic Value Fund *  469,793.7741  2,703,243,537.64 100.00

รวมกองทุนตราสารทุน 	2,703,243,537.64	 100.00

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 	2,703,243,537.64	 100.00

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	2,471,380,041.28	บาท) 	2,703,243,537.64	 100.00

* Nomura Japan Strategic Value Fund มนีโยบายเน้นการลงทุนในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ของประเทศ

ญีปุ่น่ หรอือาจลงทนุในหุน้ของบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นอกประเทศญีปุ่น่ แต่ด�าเนนิธรุกิจอยูใ่นประเทศญีปุ่น่

ได้สงูสดุไม่เกิน 30% ของมลูค่าทรพัย์สินท้ังหมด
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้ดอกเบี้ย 6 1,075,686.64 

รายได้อื่น 10  8,150,955.61 

รวมรายได้ 9,226,642.25 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4, 6 28,994,127.60 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 629,475.11 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 6 1,049,125.28 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 50,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 6 6,039,015.01 

รวมค่าใช้จ่าย 36,761,743.00 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (27,535,100.75)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 9,909,191.28 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 231,863,496.36 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (125,912,363.00)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 8, 9 19,021,070.00 

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 134,881,394.64 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 107,346,293.89 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

บาท

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างงวด

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (27,535,100.75)

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 9,909,191.28 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 231,863,496.36 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (125,912,363.00)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 19,021,070.00 

การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 107,346,293.89 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก 856,672,394.07 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด 2,888,357,786.84 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด (1,063,515,008.54)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,681,515,172.37 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 2,788,861,466.26 

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด  - 

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 2,788,861,466.26 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริ่มแรก 85,667,239.4070 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด 258,056,188.9463 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด (95,921,476.7943)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด 247,801,951.5590 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 107,346,293.89 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน  (2,738,024,490.00)

การขายเงินลงทุน 276,553,640.00

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (413,479.00)

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 13,315,877.04 

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,844,153.39 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น 172,174.19 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (9,909,191.28)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (231,863,496.36)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (19,021,070.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (2,598,999,588.13)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก 856,672,394.07 

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด 2,888,357,786.84 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด (1,063,515,008.54)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,681,515,172.37 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 82,515,584.24 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด  - 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 82,515,584.24 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2557	(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)	

ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2558

บาท

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก 10.0000

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.1567)

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.1037 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 2.4257 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ ** (1.3173)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ ** 0.1990 

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 1.2544 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 11.2544 

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  5.53 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)  2,788,861 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  1.90 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)  0.48 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) ***  155.42 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 * ค�านวณจากจ�านวนหน่วยท่ีจ�าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหว่างงวด

 ** ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น 

ในระหว่างงวด เนือ่งจากช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยูกั่บความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทุนในระหว่างงวด

 *** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุในตัว๋สัญญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอย่างแท้จรงิซึง่ไม่

รวมถงึการซือ้โดยมสัีญญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื



23

B-NIPPON

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรบัระยะเวลาต้ังแต่วันที	่27	พฤศจกิายน	2557	(วนัจดทะเบยีนจดัต้ังกองทนุ)	

ถงึวนัที	่30	พฤศจกิายน	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ญีปุ่่น

 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ (“กองทนุ”) จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวมกับส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 มจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้าน

หน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด (“บรษิทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการ

กองทุน และธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Nomura Japan Strategic Value Fund จดทะเบียนในประเทศ

ไอร์แลนด์ ซึง่บรหิารและจดัการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. คิดเป็นอตัราเฉลีย่ต่อปีไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าท�าสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น  

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ	

 งบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึ

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 เนือ่งจากตามหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. ได้ก�าหนดให้กองทนุมวีนัสิน้รอบ

ระยะเวลาบญัชปีระจ�าปีแรกประมาณ 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีน ดังนัน้ กองทนุจงึมรีอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปีครัง้แรก

เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 วนั

 งบการเงนิของกองทนุได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุ

ได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย
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 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัชใีห้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) 

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิ และแนวปฎิบตัทิางการบญัช ีทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทีในปี 2558

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

 กองทุนยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

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) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเป ิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อ

รนุแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนีสิ้น หนีส้นิท่ีอาจเกดิขึน้ และสินทรพัย์

ท่ีอาจเกิดขึน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณท่ีีไม่มคีวามเกีย่วข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557)

สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อ

ก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ

เหล่านี ้ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 

2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ

เหมืองผิวดิน
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 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่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 การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกจิการท่ีเกีย่ว 

ข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงนิเฟ้อ

รนุแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีสิ้น หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ และสินทรพัย์

ท่ีอาจเกิดขึน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการ

ด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

(ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อ

ก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ

เหล่านี ้ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 

2558) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2558)

ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติส�าหรบัเหมอืง

ผวิดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

 ฝ่ายบรหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ากรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) มาตรฐาน

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีทีเ่ริม่ใช้
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3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั	

 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสิีทธใินเงนิลงทุน ต้นทนุของเงนิลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - เงนิลงทนุในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้มลูค่าทรพัย์สินสุทธต่ิอหน่วย

ลงทนุครัง้ล่าสดุ ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน 

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุท่ีจ�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 รายได้อืน่และค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน

 บญัชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศ

 บญัชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกิดรายการ สินทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา

 ณ วันสิ้นงวด ก�าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 

ค�านวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันส้ินงวดจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมอีายคุงเหลอืเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลกูหนีห้รอืเจ้าหนีจ้ากสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าในงบดุล

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้
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4.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

(รวมค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับจากกองทุนรวมต่างประเทศ 

ในอัตราไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

5.	 เงนิฝากธนาคาร	

	 ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 เงนิฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,581,639.32 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 77,933,944.92 0.62

รวมเงินฝากธนาคาร 82,515,584.24

6.	 รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	

 ในระหว่างงวด กองทนุมรีายการธรุกิจระหว่างกันทีส่�าคญักับบรษิทัจดัการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการ

เดียวกนักับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 มดัีงต่อไปนี้

บาท นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 28,994,127.60 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,049,125.28 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 183,954.26 ราคาตลาด
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บาท นโยบายการก�าหนดราคา

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 180,002.06 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ 199,734.93 ราคาตลาด

ซื้อเงินตราต่างประเทศ 297,595,000.00 ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศ 319,923,750.00 ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 กองทนุมยีอดคงเหลอืท่ีมสีาระส�าคัญกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ดังนี้

บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 2,562,134.24

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 4,581,639.32

ดอกเบี้ยค้างรับ 83,528.95

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 49,760.30

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 799,300.00

7.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ	

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน

เป็นจ�านวนเงนิ 3,014.58 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 155.42 ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด

8.	 สัญญาอนพัุนธ์

 ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 กองทนุมสีญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืจ�านวน 7,455.00 ล้านเยน 

เพือ่แลกเปลีย่นกับเงนิจ�านวน 2,195.20 ล้านบาท

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ	

 กองทนุไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเกง็ก�าไรหรอื

การค้า
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 มลูค่ายตุธิรรม

 เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิของกองทนุ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน อกีทัง้

สนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมโดยถอืตามราคาท่ีซือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้ 

กองทุนเชือ่ว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิดังกล่าวจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมี

สาระส�าคญั

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้ 

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 กองทนุมบีญัชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศดังนี้

รายการ เยน

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 9,282,734,013.85

 กองทนุได้ท�าธรุกรรมแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพือ่คุ้มครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิลงทนุใน

ต่างประเทศ (ดูหมายเหต ุ8)

 ความเส่ียงด้านตลาด

 กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบทางด้าน

บวกหรอืด้านลบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัท่ีออกตราสาร ทัง้นี ้ ขึน้อยูกั่บประเภทของธรุกจิของผูอ้อกตราสารว่ามคีวาม

สมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้
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 การบรหิารความเสีย่ง

 ผู้บริหารของกองทุน Nomura Japan Strategic Value Fund จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา 

โดยกองทนุมนีโยบายมุง่เน้นลงทุนในหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศญีปุ่น่ อนึง่ กองทุนอาจลงทุนในหุน้

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่น แต่ด�าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของ

มลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมด

10.	 รายได้อืน่

 รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการจาก Nomura Asset Management U.K. Ltd. ให้กับกองทุน 

ในอตัราร้อยละ 0.56 ต่อปี ของเงนิลงทนุตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ ในหน่วยลงทนุ Nomura Japan Strategic Value Fund รายได้

ดังกล่าวเป็นการรบัผ่านกองทุนเพือ่จ่ายให้กับบรษิทัจดัการในรปูของค่าธรรมเนยีมการจดัการ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปี

ของมลูค่าสินทรพัย์สุทธขิองกองทนุ (ดูหมายเหต ุ4)

11.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 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

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 28 ธนัวาคม 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


