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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุผสมบีซเีนียร์ส�าหรบัวัยเกษียณ 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางท่ีชัดเจนมากขึ้นหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. 

ในฐานะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้ท�ารฐัประหารในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ซึง่หลงัจากนัน้ได้มนีโยบาย

เร่งด่วนด้านเศรษฐกิจหลายมาตรการ เช่น การเร่งเบกิจ่ายงบประมาณปี 2557 การจดัท�าร่างงบประมาณปี 2558 และแผนการ

ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ส่งผลให้นกัลงทุนคาดการณ์ถงึแนวโน้มการลงทนุภาครฐัทีจ่ะเข้ามาเป็นตวัช่วยให้เศรษฐกิจไทย

ฟ้ืนตวัได้ดีขึน้ และสร้างความเชือ่มัน่แก่ภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการลงทนุ และท�าให้ปรมิาณเงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจ

มากขึน้

 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในปี 2557 และต่อเนื่องมาปัจจุบันยังขยายตัวได้ต�่ากว่าท่ีประเมินไว้ โดยสาเหตุหลักๆ 

มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าต�่ากว่าคาด สถานการณ์ของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

กลุม่ประเทศยโูร ญีปุ่น่ และเอเชยี ซึง่การฟ้ืนตวัในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างเปราะบาง และผลกระทบจากความตงึเครยีดทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ในหลายพื้นท่ีกลายเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อท่ัวโลก 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2557 ต่างปรบัลดลงอย่างมนียัส�าคัญตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีช่ะลอตวัลงตามเศรษฐกิจ ซึง่จากปัจจยั

ดังกล่าว ท�าให้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป เพื่อช่วยลด

แรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้การใช้จ่ายภาครฐัของไทยท่ีล่าช้าจากข้อจ�ากัดในการเบกิจ่าย ส่งผลให้ภาคธรุกิจบางส่วน

ชะลอการลงทุนออกไปอกีระยะหนึง่เพือ่รอดูความชดัเจนของนโยบายและความคืบหน้าของโครงการลงทนุภาครฐั

 ทัง้นี ้สถานการณ์เศรษฐกจิโลกต่อจากนีไ้ป ซึง่กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ระบวุ่าจาก 4 ปัจจยัหลกั คอื 

1) Low Inflation หรอืเงนิเฟ้อต�า่ 2) Low Growth หรอืเศรษฐกิจโลกเตบิโตต�า่ 3) High Unemployment หรอือตัราว่างงานสงู 

และ 4) High Debt หรือภาระหนี้สูง จะท�าให้ธนาคารกลางของประเทศหลักมีแนวโน้มจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

ต่อไป เช่นทีเ่กิดกับธนาคารกลางยโุรป (ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุน่ (BoJ) เป็นต้น ผลลพัธ์จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ

ดังกล่าวมส่ีวนท�าให้ธนาคารกลางของประเทศตลาดเกดิใหม่ท่ีพึง่พาภาคการส่งออกเป็นหลกั เกิดความวติกกังวลในประเด็น 

ค่าเงนิทีแ่ขง็ค่าขึน้ ดังนัน้ ในช่วงทีผ่่านมาจงึได้เหน็การผ่อนคลายนโยบายการเงนิในประเทศเหล่านี ้เช่น จนี เกาหลใีต้ รวมถงึ

ไทย

 ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย กองทุนบัวหลวงพิจารณาว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ

นโยบายการเงนิ (กนง.) ท้ัง 2 ครัง้ (รวม 0.50%) จนอตัราดอกเบีย้นโยบายปัจจบุนัอยูท่ี่ 1.50% นัน้ น่าจะอยูใ่นระดับทีช่่วยผ่อน

คลายความตึงตัวของสภาพเศรษฐกิจในประเทศได้ นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ที่ประกาศใช้ในระยะไล่เลี่ยกัน ก็น่าจะเอื้ออ�านวยต่อภาคการส่งออกผ่านการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้
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เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านนโยบายการเงิน (Policy Transmission Mechanism) ไปสู่เศรษฐกิจภาคการผลิตจริง

จะต้องใช้เวลาพอสมควร

	 เราจงึมองว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายปัจจบุนัท่ี	1.50%	เพยีงพอส�าหรบัทีจ่ะประคบัประคองการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย

ต่อไป	ซึ่งหากพิจารณาอัตราดอกเบี้ยไทยในอดีตจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันใกล้เข้าจุดที่ต�่าท่ีสุดแล้ว	ซึ่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยน่าจะเก็บ	Policy	Space	หรอืกรอบการด�าเนนินโยบายดอกเบีย้ไว้เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น	มากกว่าท่ีจะเร่งปรบัลด

อตัราดอกเบีย้ในเรว็วนันี	้รวมทัง้กรอบการเคลือ่นไหวของค่าเงนิบาทนัน้อยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสมของเศรษฐกจิในช่วงนีแ้ล้ว 

เราจงึยงัคงมมุมองว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายน่าจะคงท่ีอยูท่ี	่1.50%	ต่อไป

 ภาพรวมตลาดหุ้น

 ตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เกิดปัจจัยลบนานาประการ กดดัน SET Index อย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดสัญญาณ

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีชดัเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณชิย์ทีเ่พิม่สงูขึน้ หุน้กลุม่พลงังานท่ีได้รบัผลกระทบจาก

ราคาน�า้มนัโลกปรบัลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�า่กว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตวุางระเบดิทีบ่รเิวณแยกราชประสงค์

ในคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชะลอตัวต่อเนื่อง จนตลาดหุ้นจีนทรุดหนัก ส่งผลเชิง 

Sentiment ต่อตลาดหุน้ท่ัวโลกรวมท้ังไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,504 จดุ มาอยูท่ี ่1,382 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิท่ัวโลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกบั 1 - 2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลก

ทีเ่กิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกิจจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นั้น ล่าสุดในท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 17 

กันยายนที่ผ่านมา เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เช่นเดิม โดยยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัว และได้เพิ่มความ

ระมดัระวงัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่าเฟดจะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม 

ตลาดได้ตอบสนองต่อประเด็นนีไ้ปพอสมควรแล้ว เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิก็เชือ่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั 

สงัเกตได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมาก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สักเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแล้ว เริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ทีส่�าคญัคอืการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ ดร.สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ 

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ 

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดท่ีชดัเจนในทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกันเงนิกูส้�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ เสริมด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ซึง่ลดลงหลงัเกิดเหตรุะเบดิทีแ่ยกราชประสงค์ กลบัฟ้ืนคืนตวัในเวลาไม่นานนกั จงึน่าจะช่วยเสรมิความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจไทย

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปีนีล้งเหลอื 2.7 - 3.2% จากทีค่าดไว้ก่อนหน้า 3.0 - 4.0% แต่กเ็ป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชนิมานานแล้ว 
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เมือ่พจิารณาประกอบกับการออกมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิล่าสดุของรฐับาลใหม่ ต้องถอืเป็นความคบืหน้าในทางบวก ขณะเดียวกัน

ผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2 ปี 2558 ของบรษิทัในตลาดทีป่ระกาศออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ โอกาสทีจ่ะ

ถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดัชน ีSET Index ทีปั่จจบุนั (ประมาณ 1,380 จดุ) คดิเป็น P/E 15 เท่าในปีนี ้และ

คาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทุน 

 ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นไทยจะทยอยฟื้นตัวเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล 

นกัลงทุนจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาดน่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

	 ส�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ 

มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เท่ากบั 926.13 ล้านบาท หรอื 10.7296 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 3.30

 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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Investment Officer 16 สิงหาคม 2556

นางอติกานต์ พานิชเกษม ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นางสาวปริยนุช คล่องค�านวณการ ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ส่วนตราสารหนี้ 16 สิงหาคม 2556

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา ส่วนตราสารทุน 16 สิงหาคม 2556

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ ส่วนตราสารทุน 16 สิงหาคม 2556

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล ส่วนตราสารทุน 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ ส่วนตราสารทุน 16 สิงหาคม 2556
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กองทนุผสมบีซเีนยีร์ส�าหรบัวัยเกษียณ

 กองทนุผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้รบัอนมุตัิ

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุท่ัวไป โดยมจี�านวนเงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทุนรวมผสม แบบก�าหนดสัดส่วน

การลงทุนในตราสารแห่งทนุไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลา

สิน้สดุของกองทนุ  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด จะบรหิารกองทนุผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ ตามข้อบงัคับ

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารไทยพาณชิย์ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ 

ซึง่จะท�าหน้าท่ีเก็บรกัษาทรพัย์สินของกองทุนและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ

 ตามทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ ซึง่มี

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด เป็นผูจั้ดการกองทนุ ได้ปฏบิตัหิน้าทีดู่แลผลประโยชน์ของกองทนุดังกล่าว 

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 สิงหาคม 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2558 แล้วนัน้

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการ กองทุนผสม

บซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ โดยถกูต้องตามท่ีควรตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการจดัการทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

(นายโสพล ฉัตรธนานันท์)

ผู้อ�านวยการอาวุโสปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

4 สงิหาคม 2558
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ผลการด�าเนนิงานของกองทนุ

ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	24	เม.ย.	58	

ถงึ	31	ก.ค.	58

6	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค.	58	

ถงึ	31	ก.ค.	58

1	ปี
ต้ังแต่	25	ก.ค.	57	

ถงึ	31	ก.ค.	58

3	ปี
ต้ังแต่	27	ก.ค.	55	

ถงึ	31	ก.ค.	58

5	ปี
ต้ังแต่	30	ก.ค.	53	

ถงึ	31	ก.ค.	58

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่16	ส.ค.	56	

ถงึ	31	ก.ค.	58

มูลค่าหน่วยลงทุน*	(บาท) 10.6757 10.5490 10.3866 - - 10.0000

กองทนุผสมบีซเีนยีร์	

ส�าหรบัวัยเกษียณ
0.50 1.71 3.30 - - 7.30

เกณฑ์มาตรฐาน** -0.78 -0.98 0.17 - - 3.40

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 **	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ผลตอบแทนของ	ThaiBMA	Zero	Rate	Return	(ZRR)	Government	Bond	Index	อาย	ุ1	ปี	ร้อยละ	50	ดอกเบีย้

เงนิฝากประจ�า	1	 ปี	วงเงนิ	1	 ล้านบาท	เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารไทยพาณชิย์	 ร้อยละ	20	 ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์	

(SET	 Index)	ร้อยละ	20	ดัชนีราคาทองค�า	London	PM	Fix	 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค�านวณผลตอบแทน

เป็นสกุลเงนิบาท	ณ	วนัท่ีค�านวณผลตอบแทน	ร้อยละ	5	และดัชนกีองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์	(PFUND)	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ร้อยละ	5		(ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัท่ี	10	สิงหาคม	2558	เป็นต้นไป	ดัชนรีาคาทองค�าจะเปลีย่นแปลงจากเดิมเป็น	LBMA	Gold	Price	PM	Index)
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 939,673,233.49 101.46

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 6,682,360.00 0.72

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 9,229,600.00 1.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 5,841,500.00 0.63

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) - 139,025.00 0.02

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 6,161,820.00 0.67

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 6,259,400.00 0.68

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) - 42,105,480.00 4.55

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน) 20,400,000.00 2.20

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 11,892,300.00 1.28
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท - 10,109,880.00 1.09

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน - 28,270,320.00 3.05

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ - 7,430,700.00 0.80

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 21,383,672.00 2.31

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 7,912,940.00 0.85

ตั๋วเงินคลัง - 19,996,791.75 2.16

พันธบัตร

กระทรวงการคลัง - 58,106,654.10 6.27

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 400,235,348.20 43.22

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 15,586,001.60 1.68

การรถไฟแห่งประเทศไทย - 10,691,381.45 1.15

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 36,384,036.78 3.93

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- - 10,536,257.76 1.14

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ - 36,409,474.55 3.93

อันดับความน่าเชื่อถือ A - 10,772,643.00 1.16



10

B-SENIOR

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 25,749,744.64 2.78

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ - 26,185,747.65 2.83

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 60,111,679.60 6.49

อันดับความน่าเชื่อถือ A- - 5,008,383.55 0.54

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- - 40,080,091.86 4.33

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 926,127,335.39

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 10.7296

ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุ้น การปฎิบตัิ

ที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างองิตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถงึ  ดี (Good)  

       หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่31	กรกฎาคม	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 504.62 54.51

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้า

ประกัน

142.15 15.34

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 94.11 10.15

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 05/08/15 - 20,000,000.00 19,996,791.75

2.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 16/06/17 - 25,000,000.00 25,911,756.75

3.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 13/06/19 - 15,000,000.00 16,138,826.85

4.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 17/12/21 - 10,000,000.00 10,718,403.10
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

5.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 16/06/23 - 5,000,000.00 5,337,667.40

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/08/15 - 35,000,000.00 35,472,598.35

7.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/07/16 - 20,000,000.00 20,322,585.60

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/08/16 - 15,000,000.00 15,312,474.00

9.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/01/17 - 5,000,000.00 5,100,817.30

10.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/02/17 - 5,000,000.00 5,090,009.85

11.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 15,000,000.00 14,996,932.14

12.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 20,000,000.00 19,995,894.68

13.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/08/15 - 25,000,000.00 24,987,781.59

14.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/15 - 20,000,000.00 19,984,915.50

15.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/15 - 5,000,000.00 4,996,137.92

16.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/15 - 25,000,000.00 24,974,204.73

17.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/09/15 - 10,000,000.00 9,986,961.68

18.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/09/15 - 15,000,000.00 14,976,120.27

19.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/09/15 - 35,000,000.00 34,934,637.77

20.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/15 - 10,000,000.00 9,942,906.21

21.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/15 - 30,000,000.00 29,917,935.41

22.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/10/15 - 10,000,000.00 9,965,494.82

23.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/01/16 - 20,000,000.00 19,869,279.41

24.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/01/16 - 60,000,000.00 59,600,979.61

25.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/16 - 20,000,000.00 19,806,681.36

26.พันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร
- 29/11/16 - 5,000,000.00 5,149,504.60
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

27.พันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร
- 26/09/18 - 5,000,000.00 5,374,297.65

28.พันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร
- 26/11/21 - 5,000,000.00 5,062,199.35

29.พันธบัตร การรถไฟแห่งประเทศไทย - 02/08/19 - 5,000,000.00 5,300,041.55

30.พันธบัตร การรถไฟแห่งประเทศไทย - 21/09/19 - 5,000,000.00 5,391,339.90

31.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงศรี 

อยุธยา

- 04/04/17 A+ 10,000,000.00 10,285,994.90

32.หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ - 22/08/17 A+ 5,000,000.00 5,212,656.95

33.หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ - 26/12/17 A+ 10,000,000.00 10,271,196.60

34.หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร

- 02/08/21 A+ 5,000,000.00 5,525,680.35

35.หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร

- 13/05/23 A+ 5,000,000.00 5,113,945.75

36.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 26/06/18 AAA 5,000,000.00 5,220,205.75

37.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 23/09/18 AAA 5,000,000.00 5,282,262.40

38.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 23/12/18 AAA 10,000,000.00 10,131,708.70

39.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 02/10/17 AAA 5,000,000.00 5,205,667.43

40.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 23/05/18 AAA 5,000,000.00 5,249,495.45

41.หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์

เนชัน่แนล

- 14/03/19 A 5,000,000.00 5,364,424.50

42.หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ารวจ 

และผลิตปิโตรเลียม

- 06/06/19 AAA 5,000,000.00 5,294,697.05

43.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย - 12/10/19 A 5,000,000.00 5,408,218.50
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

44.หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ - 12/03/19 AA- 5,000,000.00 5,359,466.55

45.หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน 

โฟรเซ่น โปรดักส์

- 06/02/17 AA- 5,000,000.00 5,176,791.21

46.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 20/08/15 AAA 20,000,000.00 20,568,767.20

47.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 17/12/15 AAA 5,000,000.00 5,010,787.65

48.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 25/08/15 BBB- 10,000,000.00 10,034,465.75

49.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 27/01/16 BBB- 15,000,000.00 15,003,390.41

50.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 11/03/16 BBB- 15,000,000.00 15,010,787.67

51.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารเกียรตนิาคิน - 15/10/15 A- 5,000,000.00 5,008,383.55

52.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 04/02/16 AA+ 20,000,000.00 20,053,698.63

53.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 12/02/16 AA+ 5,000,000.00 5,009,589.04

54.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- 03/08/15 AA 20,000,000.00 20,106,712.33

55.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- 19/10/15 AA 25,000,000.00 25,016,657.53

56.เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - BBB- - 31,448.03

57.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย - - AA+ - 1,122,459.98

58.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 170,189.79

59.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 13,197,129.09

60.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- - AA - 1,791,180.65
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต�่าที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งทีส่ดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,267.76 0.20

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 158.47 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 316.94 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 602.09 0.09

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 432.77 0.07

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 225.03 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 2,400.97 0.39

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 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�าหรบัระยะเวลาต้ังแต่วันที	่1	สิงหาคม	2557	ถงึวันที	่31	กรกฎาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 457,069,045.29
633,870,055.21

PTR = 0.72

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรบัระยะเวลาต้ังแต่วันที	่1	สิงหาคม	2557	ถงึวันที	่31	กรกฎาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 20.2

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 15.4

3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 13.1

4 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 9.0

5 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 8.4

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.9

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 6.7

8 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 6.3

9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 3.1

10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 2.8

11 อื่นๆ 7.1

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 644,239.49 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส

เงนิสด และข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคญัส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอืน่ๆ  

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน และการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจาก

การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิ

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามทีค่วรของกองทนุ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็

ต่อประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกองทนุ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิาร

ใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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	 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทุนผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 

2558 และผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  (นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)                             

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 925,219,998.38 บาท 

ในปี 2558 และ 425,419,307.48 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  920,297,995.93  422,623,330.20 

เงินฝากธนาคาร 6, 8  16,291,587.44  10,638,603.40 

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8  3,083,650.12  1,633,552.02 

รวมสินทรัพย์  939,673,233.49  434,895,485.62 

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน  12,088,368.31  4,963,471.55 

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  1,194,493.61  2,546,537.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  252,642.50  153,829.84 

หนี้สินอื่น  10,393.68  6,808.34 

รวมหนี้สิน  13,545,898.10  7,670,646.73 

สินทรัพย์สุทธิ  926,127,335.39  427,224,838.89 

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  863,146,305.32  412,929,512.79 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล  26,993,888.70  1,026,651.78 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4  35,987,141.37  13,268,674.32 

สินทรัพย์สุทธิ  926,127,335.39  427,224,838.89 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  10.7296  10.3461 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  86,314,630.5322  41,292,951.2788 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ยานยนต์ 	6,682,360.00	 0.73

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  982,700  6,682,360.00 0.73

ธนาคาร 	15,071,100.00	 1.63

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              55,600  9,229,600.00 1.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  333,800  5,841,500.00 0.63

วัสดุก่อสร้าง 	12,421,220.00	 1.35

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,294,500  6,161,820.00 0.67

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  11,900  6,259,400.00 0.68

การแพทย์ 	62,505,480.00	 6.80

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  2,094,800  42,105,480.00 4.58

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)  100,000  20,400,000.00 2.22

ประกันภัยและประกันชีวิต 	11,892,300.00	 1.29

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  242,700  11,892,300.00 1.29

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	29,062,732.00	 3.15

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  4,381,900  21,383,672.00 2.32

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  779,600  7,679,060.00 0.83

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 	45,810,900.00	 4.98

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์  799,000  7,430,700.00 0.81
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อิมแพ็คโกรท  910,800  10,109,880.00 1.10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน  2,718,300  28,270,320.00 3.07

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	183,446,092.00	 19.93

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน)  41,500  139,025.00 0.01

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 	139,025.00	 0.01

เงนิฝากออมทรพัย์	/	เงนิฝากประจ�า	/	บัตรเงนิฝาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.00 20/08/58 20,000,000.00  20,000,000.00 2.17

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.75 17/12/58  5,000,000.00  5,000,000.00 0.54

ธนาคารออมสิน 1.85 25/08/58 10,000,000.00  10,000,000.00 1.09

ธนาคารออมสิน 1.65 27/01/59 15,000,000.00  15,000,000.00 1.63

ธนาคารออมสิน 1.25 11/03/59 15,000,000.00  15,000,000.00 1.63

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 3.60 15/10/58  5,000,000.00  5,000,000.00 0.54

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 3.50 04/02/59 20,000,000.00  20,000,000.00 2.17

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 3.50 12/02/59  5,000,000.00  5,000,000.00 0.54

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.05 03/08/58 20,000,000.00  20,000,000.00 2.17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 1.52 19/10/58 25,000,000.00  25,000,000.00 2.72

รวมเงนิฝากออมทรพัย์	/	เงนิฝากประจ�า	/	บัตรเงนิฝาก 	140,000,000.00	 15.20
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 41/28/58 - TB15805A 05/08/58  20,000  19,996,791.75 2.17

รวมตั๋วเงินคลัง 	19,996,791.75	 2.17

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่ 2/2ปี/2556 - BOT158A 2.85 19/08/58  35,000  35,027,139.35 3.81

รุ่นที่ 2/3ปี/2556 - BOT167A 3.05 23/07/59  20,000  20,307,544.60 2.21

รุ่นที่ 2/2ปี/2557 - BOT168A 2.42 25/08/59  15,000  15,156,334.20 1.65

รุ่นที่ 1/3ปี/2557 - BOT171A 2.80 20/01/60  5,000  5,096,214.55 0.55

รุ่นที่ 1/2ปี/2558 - BOT172A 2.05 23/02/60  5,000  5,045,359.15 0.55

งวดที่ 5/182/58 - CB15806A 06/08/58  15,000  14,996,932.14 1.63

งวดที่ 18/91/58 - CB15806B 06/08/58  20,000  19,995,894.68 2.17

งวดที่ 19/91/58 - CB15813B 13/08/58  25,000  24,987,781.59 2.72

งวดที่ 7/182/58 - CB15820A 20/08/58  20,000  19,984,915.50 2.17

งวดที่ 20/91/58 - CB15820B 20/08/58  5,000  4,996,137.92 0.54

งวดที่ 21/91/58 - CB15827B 27/08/58  25,000  24,974,204.73 2.71

งวดที่ 22/91/58 - CB15903B 03/09/58  10,000  9,986,961.68 1.09

งวดที่ 23/91/58 - CB15910B 10/09/58  15,000  14,976,120.27 1.63

งวดที่ 24/91/58 - CB15917B 17/09/58  35,000  34,934,637.77 3.80

งวดที่ 25/182/58 - CB15D24A 24/12/58  10,000  9,942,906.21 1.08

งวดที่ 14/182/58 - CB15O08A 08/10/58  30,000  29,917,935.41 3.25
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

งวดที่ 17/182/58 - CB15O29B 29/10/58  10,000  9,965,494.82 1.08

งวดที่ 28/182/58 - CB16114A 14/01/59  20,000  19,869,279.41 2.16

งวดที่ 29/182/58 - CB16121A 21/01/59  60,000  59,600,979.61 6.48

งวดที่ 2/364/58 - CB16407A 07/04/59  20,000  19,806,681.36 2.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 - GGLB16NA 3.53 29/11/59  5,000  5,118,556.65 0.56

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20 - GGLB189A 4.015 26/09/61  5,000  5,303,897.65 0.58

พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 - GGLB21NA 3.01 26/11/64  5,000  5,034,573.30 0.55

พันธบัตรรัฐบาล

เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 - LB176A 3.25 16/06/60  25,000  25,809,359.50 2.80

พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 - LB196A 3.875 13/06/62  15,000  16,060,796.10 1.74

พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 - LB21DA 3.65 17/12/64  10,000  10,673,403.10 1.16

พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 - LB236A 3.625 16/06/66  5,000  5,314,824.95 0.58

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 - SRT198B 3.44 02/08/62  5,000  5,215,219.65 0.57

พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17  - SRT199C 3.97 21/09/62  5,000  5,319,009.75 0.58

รวมพันธบัตร 	483,419,095.60	 52.55

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 3.34 04/04/60  10,000  10,260,373.00 1.11

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 3.71 22/08/60  5,000  5,131,341.90 0.56



26

B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 3.45 26/12/60  10,000  10,237,169.20 1.11

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน) 4.90 02/08/64  5,000  5,404,858.45 0.59

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน) 3.98 13/05/66  5,000  5,070,329.30 0.55

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.45 26/06/61  5,000  5,203,192.05 0.57

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.46 23/09/61  5,000  5,220,172.00 0.57

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.69 23/12/61  10,000  10,102,966.20 1.10

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด 3.37 02/10/60  5,000  5,149,808.53 0.56

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด 3.64 23/05/61  5,000  5,214,591.35 0.57

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน) 4.25 14/03/62  5,000  5,282,917.65 0.57

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน) 3.91 06/06/62  5,000  5,264,702.55 0.57

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 4.40 12/10/62  5,000  5,341,314.40 0.58

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 4.13 12/03/62  5,000  5,279,129.55 0.57

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 

(มหาชน) 3.58 06/02/60  5,000  5,134,125.45 0.56

รวมหุ้นกู้ 	93,296,991.58	 10.14

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	925,219,998.38	บาท) 	920,297,995.93	 100.00
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ยานยนต์ 	8,427,000.00	 1.99

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  842,700  8,427,000.00 1.99

ธนาคาร 	10,452,000.00	 2.47

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              53,600  10,452,000.00 2.47

วัสดุก่อสร้าง 	7,961,175.00	 1.88

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,294,500  7,961,175.00 1.88

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	24,130,530.00	 5.71

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  1,224,900  24,130,530.00 5.71

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	8,157,600.00	 1.93

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท  792,000  8,157,600.00 1.93

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 	7,870,150.00	 1.86

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์  799,000  7,870,150.00 1.86

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	66,998,455.00	 15.84

เงนิฝากออมทรพัย์	/	เงนิฝากประจ�า	/	บัตรเงนิฝาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.15 20/08/57  15,000,000.00  15,000,000.00 3.55

ธนาคารออมสิน 2.85 10/09/57  15,000,000.00  15,000,000.00 3.55

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 3.40 29/10/57  10,000,000.00  10,000,000.00 2.37

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 3.60 15/10/58  5,000,000.00  5,000,000.00 1.18
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 3.30 22/10/57  15,000,000.00  15,000,000.00 3.55

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.35 18/08/57  5,000,000.00  5,000,000.00 1.18

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.60 24/10/57  10,000,000.00  10,000,000.00 2.37

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.80 27/01/58  10,000,000.00  10,000,000.00 2.37

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 3.00 29/04/58  5,000,000.00  5,000,000.00 1.18

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 3.00 15/06/58  10,000,000.00  10,000,000.00 2.37

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 2.50 17/09/57  5,000,000.00  5,000,000.00 1.18

รวมเงนิฝากออมทรพัย์	/	เงนิฝากประจ�า	/	บัตรเงนิฝาก 	105,000,000.00	 24.85

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 23/91/57 - CB14911B 11/09/57  5,000  4,988,568.66 1.18

งวดที่ 11/182/57 - CB14918A 18/09/57  35,000  34,906,838.61 8.26

งวดที่ 23/182/57 - CB14D11A 11/12/57  40,000  39,707,059.81 9.40

งวดที่ 24/182/57 - CB14D18A 18/12/57  20,000  19,846,947.41 4.70

งวดที่ 18/182/57 - CB14N06A 06/11/57  15,000  14,920,695.48 3.53

งวดที่ 27/91/57 - CB14O09B 09/10/57  15,000  14,942,263.10 3.54

งวดที่ 16/183/57 - CB14O24A 24/10/57  15,000  14,931,275.23 3.53

งวดที่ 29/92/57 - CB14O24B 24/10/57  5,000  4,976,968.17 1.18

งวดที่ 4/364/56 - CB14O30A 30/10/57  5,000  4,975,463.47 1.18
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จ�านวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย วันครบอายุ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

พันธบัตรรัฐบาล

เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 - LB176A 3.25 16/06/60  10,000  10,175,539.60 2.41

พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 - LB196A 3.88 13/06/62  15,000  15,537,392.85 3.68

รวมพันธบัตร 	179,909,012.39	 42.59

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 3.34 04/04/60  10,000  10,032,465.30 2.37

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 4.30 25/11/57  10,000  10,051,100.90 2.38

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.45 26/06/61  5,000  5,011,904.65 1.19

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด 3.64 23/05/61  5,000  5,002,798.29 1.18

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน) 3.70 14/03/62  5,000  5,052,915.15 1.20

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 7.40 23/11/58  5,000  5,288,707.87 1.25

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน) 3.91 06/06/62  5,000  5,030,158.05 1.19

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 4.40 12/10/62  5,000  5,092,456.15 1.20

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 3.38 22/11/58  10,000  10,072,406.70 2.38

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 4.13 12/03/62  5,000  5,035,427.50 1.19

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 

(มหาชน) 3.58 06/02/60  5,000  5,045,522.25 1.19

รวมหุ้นกู้ 	70,715,862.81	 16.72

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	425,419,307.48	บาท) 	422,623,330.20	 100.00
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 8  3,473,919.85  704,381.00 

รายได้ดอกเบี้ย 8  12,687,168.45  9,652,034.43 

รายได้อื่น  -  5,146.19 

รวมรายได้  16,161,088.30  10,361,561.62 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 8  1,356,505.33  711,374.40 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  169,563.26  100,369.75 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8  339,126.27  200,739.63 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  50,800.00  50,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 8  645,737.67  2,441,856.93 

รวมค่าใช้จ่าย  2,561,732.53  3,504,340.71 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  13,599,355.77  6,857,220.91 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 11,245,136.45 9,207,430.69 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2,126,025.17) (2,795,977.28)

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 9,119,111.28 6,411,453.41 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 22,718,467.05 13,268,674.32 
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B-SENIOR

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

	บาท	

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  13,599,355.77  6,857,220.91 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 11,245,136.45 9,207,430.69 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2,126,025.17) (2,795,977.28)

การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 22,718,467.05 13,268,674.32 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  -  305,514,800.11 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  675,418,804.42  213,803,732.19 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (199,234,774.97) (105,362,367.73)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 476,184,029.45 413,956,164.57 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 498,902,496.50 427,224,838.89 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  427,224,838.89  - 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 926,127,335.39 427,224,838.89 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี  41,292,951.2788  30,551,480.0110 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  63,848,669.9970  21,155,598.6152 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (18,826,990.7436) (10,414,127.3474)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  86,314,630.5322  41,292,951.2788 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 22,718,467.05 13,268,674.32 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (1,913,163,727.50) (1,506,903,130.38)

การขายเงินลงทุน  1,427,069,045.29  1,091,847,413.80 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (2,460,872.24) (1,156,160.21)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (1,450,098.10) (1,633,552.02)

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 7,124,896.76 4,963,471.55 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1,352,043.39) 2,546,537.00 

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 98,812.66 153,829.84 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น 3,585.34 6,808.34 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (11,245,136.45) (9,207,430.69)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2,126,025.17 2,795,977.28 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (470,531,045.41) (403,317,561.17)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  -  305,514,800.11 

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  675,418,804.42  213,803,732.19 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (199,234,774.97) (105,362,367.73)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 476,184,029.45 413,956,164.57 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,652,984.04 10,638,603.40 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  10,638,603.40  - 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 16,291,587.44 10,638,603.40 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

2558 2557

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  -  10.0000 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 10.3461  - 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ * 0.2266 0.1776 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.1935 0.2420 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.0366) (0.0735)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.3835 0.3461 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.7296 10.3461 

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.58  3.39 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  926,127  427,225 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  0.40  0.90 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.55  2.65 

อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  221.28  425.37 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 * ค�านวณจากจ�านวนหน่วยท่ีจ�าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหว่างปี
 ** ข้อมลูต่อหน่วยทีร่ายงานอาจไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกันกบัการเปลีย่นแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรอืขาดทนุ จากการลงทนุทีเ่กิดขึน้ใน

ระหว่างปีเนือ่งจากช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยูกั่บความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทุนในระหว่างปี
 *** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอย่างแท้จรงิ ซึง่ไม่รวมถงึ

การซือ้โดยมสัีญญาขายคืนหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที	่31	กรกฎาคม	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุผสมบีซเีนยีร์ส�าหรบัวัยเกษียณ

 กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2556 มจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 

500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ   

 กองทุนเป็นกองทนุรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารแห่งทุน

โดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ	

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัท่ี 106 เรือ่ง “การบญัชสี�าหรบักิจการทีด่�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 เนือ่งจากกองทุนได้จดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนเมือ่วนัท่ี 16 สงิหาคม 2556 ดังนัน้ รอบระยะเวลาบญัชขีองกองทนุในงวด 

2557 จงึสัน้กว่าหนึง่ปี เป็นเหตใุห้จ�านวนทีน่�ามาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรยีบเทยีบได้กับจ�านวนของปีปัจจบุนัทีแ่สดงอยูใ่น

งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ และหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิท่ีเก่ียวข้อง

 งบการเงนิของกองทนุได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุ

ได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย
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 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัชใีห้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทใีนปี 2557

 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

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) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน 

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 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�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

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) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ที่เงินเฟ้อรุนแรง

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 และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

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 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ

เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�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)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557)

สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน 

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 

ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของ

รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนักงาน

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

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย

 ฝ่ายบรหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ากรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) มาตรฐาน

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้
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3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั	

 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสิีทธใินเงนิลงทุน ต้นทนุของเงนิลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุ

ของวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการ

กองทุน ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

 - หลกัทรพัย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - กองทุนใช้วธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่ายในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี ้ซึง่มอีายคุรบก�าหนดภายใน 90 วนั 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุน และไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน

 ราคาทุนของเงนิลงทนุท่ีจ�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายได้นบัแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสิีทธทิีจ่ะได้รบั 

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 บญัชส่ีวนเกินและส่วนต�า่มลูค่าตราสารหนีต้ดัจ�าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ ซึง่ยอดทีต่ดัจ�าหน่ายนีแ้สดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน

 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีเก่ียวข้องกับสินทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้
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4.	 ก�าไรสะสมต้นปี

บาท

2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56) 6,857,220.91

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56) 9,207,430.69 

ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56) (2,795,977.28)

ก�าไรสะสมต้นปี 13,268,674.32 

5.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6.	 เงนิฝากธนาคาร	

	 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 13,189,905.16 4,333,086.41 0.375 0.375

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)    1,788,793.46 5,772,715.43 0.375 0.375

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 159,342.13        77,996.49 1.00 1.700

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 1,122,107.32 454,805.07 0.375 0.500

ธนาคารออมสิน         31,439.37 - 0.40 -

รวมเงินฝากธนาคาร 16,291,587.44 10,638,603.40
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7.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ	

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน

เป็นจ�านวนเงนิ 2,845.23 ล้านบาท (งวด 2557: จ�านวนเงนิ 2,353.75 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 448.87 (งวด 2557: 

ร้อยละ 601.54) ต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี

8.	 รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	

 ในระหว่างปี กองทนุมรีายการธรุกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบรษิทัจดัการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการ

เดียวกนักับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 มดัีงต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,356,505.33 711,374.40 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน      339,126.27 200,739.63 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 31,543.24 15,349.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 11,489.06 14,628.78 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 202,239,635.03 274,537,420.85 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน   37,115,387.89 - ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ 31,483.28 14,668.29 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 203,400.00 - ตามที่ประกาศจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ค่านายหน้า 99,078.12 34,108.57 ราคาตลาด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 12,236,603.96 8,528,211.40 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน -     9,251,926.04 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 111,642.00 - ตามที่ประกาศจ่าย
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ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 157,785.36     76,429.06

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินลงทุน 9,229,600.00 10,452,000.00

เงินฝากธนาคาร 13,189,905.16 4,333,086.41

ดอกเบี้ยค้างรับ 7,223.93 1,723.34

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 14,833.13 6,280.72

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เงินลงทุน 11,892,300.00 -

 กองทนุมรีายการธรุกิจกับกองทุนอืน่ ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที่   

31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน 22,773,916.35 -

ขายเงินลงทุน 9,983,596.30 5,024,831.55

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ	

 กองทนุไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเกง็ก�าไรหรอื

การค้า

 มลูค่ายตุธิรรม

 เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยถอืตามราคาท่ีซือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทุนเชือ่ว่ามลูค่าตามบญัชขีอง

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ
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 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนีจ้ะมรีาคาเพิม่สูงขึน้ ยิง่ตราสารหนีม้อีายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนีน้ัน้กจ็ะมคีวามอ่อนไหว

ต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้ 

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้อย่างไรกต็าม สนิทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทนุจงึไม่คาดว่า

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 กองทุนไม่มสิีนทรพัย์หรอืหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนัน้ จงึไม่มคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทนุมคีวามเส่ียงด้านตลาด เนือ่งจากมเีงนิลงทนุในตราสารทุนและตราสารหนี ้ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุดังกล่าว

ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึง่สภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบ

ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร

ว่ามคีวามสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใด อนัอาจจะท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

 การบรหิารความเสีย่ง

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ะลงทุน

9.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 25 สงิหาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	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)

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ได้ที ่www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง	(Voting)	กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

17 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวช
การ

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ถ้ามี) งดออกเสียง

20 เม.ย. 58 บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน 

กรุ๊ปโฮลดิ้ง

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตภัณฑ์ 

ตราเพชร

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพประกัน

ชีวิต

1 7 0 1 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

30 เม.ย. 58 ทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน

1 4 0 1 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ถ้ามี) งดออกเสียง

17 ก.ค. 58 ทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ 

อิมแพ็คโกรท

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

29 ก.ค. 58 ทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน

1 3 0 2 วาระที่ 1 รับทราบรายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือ 

หน่วยทรัสต์ ประจ�าปี 2558 

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟ

สกอตแลนด์ เอ็น.วี.

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล 

แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS, เอกสาร 

Research และ Indicative Yield 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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 เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 25 สงิหาคม 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


