
รายงานประจ�าปี

กองทนุเปิดบัวหลวงธนทวี

ส�ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2557 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2558





สารบัญ

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ 1 

ข้อมลูบรษิทัจดัการ 3 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน 6 

ข้อมลูกองทุน 4

ความเหน็ของผูดู้แลผลประโยชน์ 5

ผลการด�าเนนิงานของกองทุนรวม 6

รายละเอยีดการลงทนุ การกู้ยมืเงนิ และก่อภาระผกูพนั 7

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย 8

 หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 13

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ  14

บรษิทันายหน้าทีไ่ด้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดับแรก 14

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ 15

ข้อมลูการท�าธรุกรรมกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 49

ข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน 49

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 50





1

B-TNTV

ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงธนทวี 

 สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. 

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

เร่งด่วนด้านเศรษฐกิจหลายมาตรการ เช่น  การเร่งเบกิจ่ายงบประมาณปี 2557 การจดัท�าร่างงบประมาณปี 2558 และแผนการ

ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ส่งผลให้นกัลงทนุคาดการณ์ถงึแนวโน้มการลงทนุภาครฐัทีจ่ะเข้ามาเป็นตวัช่วยให้เศรษฐกิจ

ไทยฟื้นตัวได้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการลงทุน และท�าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจมากขึน้ 

 อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และต่อเนื่องมาปัจจุบันยังขยายตัวได้ต�่ากว่าท่ีประเมินไว้ โดยสาเหตุหลักๆ 

มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าต�่ากว่าคาด สถานการณ์ของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

กลุ่มประเทศยูโร ญี่ปุ่น และเอเชีย ซึ่งการฟื้นตัวในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างเปราะบาง และผลกระทบจากความตึงเครียด 

ทางภมูริฐัศาสตร์ (Geopolitical risk) ในหลายพืน้ทีก่ลายเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อกีท้ังอตัราเงนิเฟ้อท่ัวโลก 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2557 ต่างปรบัลดลงอย่างมนียัส�าคัญตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีช่ะลอตวัลงตามเศรษฐกจิ ซึง่จากปัจจยั

ดังกล่าว ท�าให้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไปเพื่อช่วยลด 

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 เช่นท่ีเกิดกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BoJ) เป็นต้น ผลลัพธ์จากมาตรการผ่อนคลาย 

ทางการเงนิดังกล่าวมส่ีวนท�าให้ธนาคารกลางของประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีพึง่พาภาคการส่งออกเป็นหลกั เกิดความวติกกังวล 

ในประเด็นค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาจึงได้เห็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินในประเทศเหล่านี้ เช่น 

จนี เกาหลใีต้ รวมถงึไทย 

 ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย กองทุนบัวหลวงพิจารณาว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ

นโยบายการเงนิ (กนง.) ทัง้ 2 ครัง้ (รวม 0.50%) จนอตัราดอกเบีย้นโยบายปัจจบุนัอยูท่ี ่1.50% นัน้ น่าจะอยูใ่นระดับทีช่่วย 

ผ่อนคลายความตึงตัวของสภาพเศรษฐกิจในประเทศได้ นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ที่ประกาศใช้ในระยะไล่เลี่ยกัน ก็น่าจะเอื้ออ�านวยต่อภาคการส่งออกผ่านการเคลื่อนไหวของค่าเงินได ้
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เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านนโยบายการเงนิ (Policy Transmission Mechanism) ไปสูเ่ศรษฐกจิภาคการผลติจรงิ 

จะต้องใช้เวลาพอสมควร

	 เราจึงมองว่า	กนง.	น่าจะติดตามสัมฤทธิ์ผลในกรอบนโยบายการเงินปัจจุบันไปสักช่วงเวลาหนึ่ง	 หากตัวชี้วัด 

ทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	อย่างเช่น	ภาคการส่งออกไม่กระเตื้องขึ้นตามเป้า	อาจเป็นได้ที่	กนง.	จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก	

0.25%	(อ้างองิจากอตัราดอกเบีย้นโยบายในอดีตท่ีเคยต�า่สดุท่ี	1.25%)

	 อย่างไรกต็าม	การทีก่องทนุเปิดบัวหลวงธนทว	ีเน้นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครฐั	เงนิฝาก	กบัตราสารหนี้

ภาคเอกชนทีมี่คณุภาพด	ีมีอายุคงเหลอืส้ันๆ	จงึได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดเพียงเลก็น้อย

	 ดังนั้น	ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้จึงมีความสม�่าเสมอ	เหมาะส�าหรับลูกค้าที่ต้องการพักเงิน

ระยะส้ัน	โดยคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงนิฝากออมทรพัย์	ทัง้ยังมีสภาพคล่องจากการลงทนุสูง	และมีความเส่ียงต�า่

อกีด้วย

 ส�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี มีมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัที ่30 เมษายน 2558 เท่ากับ 89,345.62 ล้านบาท หรอื 12.6644 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงาน

ย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 1.95

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุน

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่บริหารกองทุนนี้

นางอติกานต์ พานิชเกษม 15 เมษายน 2551

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ 25 เมษายน 2554

นางสาวปริยนุช คล่องค�านวณการ 9 พฤษภาคม 2551

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 21 กรกฎาคม 2554

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ 21 กรกฎาคม 2554
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กองทนุเปิดบัวหลวงธนทวี

 กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุท่ัวไป โดยมจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 100,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 10,000 ล้านหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารหนี ้ประเภทรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุ และไม่ก�าหนดระยะเวลาส้ินสดุของกองทนุ  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงธนทว ีตามข้อบงัคับท่ีก�าหนดไว้ใน

หนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็

รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู ้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี 

ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงธนทวี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค.	58

ถึง	24	เม.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57

ถึง	24	เม.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	25	เม.ย.	57

ถึง	24	เม.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	เม.ย.	55

ถึง	24	เม.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	30	เม.ย.	53

ถึง	24	เม.ย.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	29	เม.ย.	48

ถึง	24	เม.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 12.6091 12.5513 12.4284 11.8590 11.4506 10.0329

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี 1.90 1.93 1.95 2.28 2.10 2.43

เกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน*** 1.80 1.85 1.65 3.05 2.77 3.30

เกณฑ์มาตรฐานเดิม**** 3.64 6.10 5.14 4.21 3.47 3.65

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน	หมายถึง	ดัชนอีตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรทีม่อีายคุงที	่Zero	Rate	Return	(ZRR)	Index	อาย	ุ1	เดือน	

ร้อยละ	55	และอตัราผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า	1	ปี	วงเงนิ	1	ล้านบาท	เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารไทย

พาณชิย์	ร้อยละ	45

	 ****	 เกณฑ์มาตรฐานเดิม	หมายถึง	ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของ	ThaiBMA	Government	Bond	Index	(Total	Return	Index)	และอัตราผล

ตอบแทนดอกเบีย้ประจ�า	1	ปี	วงเงนิ	1	ล้านบาท	เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารไทยพาณชิย์
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	88,813,368,275.66	 	99.40	

ตั๋วเงินคลัง  1,308,913,097.82  1.47 

พันธบัตร

กระทรวงการคลัง  1,418,873,276.70  1.59 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  43,684,891,923.58  48.90 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  1,518,654,930.00  1.70 

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  1,376,900,641.56  1.54 

อันดับความน่าเชื่อถือ A  1,188,932,267.80  1.33 

อันดับความน่าเชื่อถือ A-  1,626,653,740.40  1.82 

ตั๋วแลกเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  998,151,368.97  1.12 

บัตรเงินฝาก

อันดับความน่าเชื่อถือ A  5,028,405,479.45  5.63 

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  7,819,291,756.00  8.75 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-  7,541,986,358.42  8.44 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+  3,080,530,666.70  3.45 
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รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  6,654,453,910.36  7.44 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  5,566,728,857.90  6.23 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 89,345,616,771.52

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 12.6644

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	
หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 47,931.33 53.66

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้า

ประกัน

38,178.37 42.72

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 2,558.40 2.88

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0



9

B-TNTV

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความ

น่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าต๋ัว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 27/05/15 - 425,000,000.00  424,398,309.87 

2.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 03/06/15 - 386,000,000.00  385,390,238.73 

3.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 03/06/15 - 500,000,000.00  499,124,549.22 

4.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 22/05/15 - 1,395,000,000.00 1,418,873,276.70

5.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/05/15 - 677,000,000.00  676,781,181.70 

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/05/15 - 220,000,000.00  219,844,964.13 

7.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/05/15 - 5,800,000,000.00  5,795,913,994.33 

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/05/15 - 414,000,000.00  413,550,824.89 

9.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/05/15 - 300,000,000.00  299,567,883.59 

10.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/05/15 - 200,000,000.00  199,708,972.05 

11.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/06/15 - 3,526,000,000.00  3,519,686,923.48 

12.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/06/15 - 230,000,000.00  229,547,527.46 

13.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/06/15 - 3,820,000,000.00  3,812,576,266.81 

14.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/06/15 - 3,180,000,000.00  3,172,684,489.82 

15.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/06/15 - 600,000,000.00  598,411,177.34 

16.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/06/15 - 666,000,000.00  664,238,403.36 

17.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/07/15 - 10,780,000,000.00 10,748,223,901.39 

18.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/07/15 - 1,544,000,000.00  1,538,930,353.97 

19.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/07/15 - 5,954,000,000.00  5,932,855,991.73 

20.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/07/15 - 5,885,000,000.00  5,862,369,067.53 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความ

น่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าต๋ัว มูลค่า

ตามราคาตลาด

21.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 03/07/15 - 1,500,000,000.00  1,518,654,930.00

22.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 25/05/15 AAA 500,000,000.00  499,261,366.75 

23.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 29/05/15 AAA 500,000,000.00  499,138,473.32 

24.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 30/06/15 AAA 130,000,000.00  129,563,389.13 

25.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 22/07/15 AAA 250,000,000.00  248,937,412.36 

26.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคิน - 11/05/15 A- 120,000,000.00  120,604,550.40 

27.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคิน - 18/05/15 A- 500,000,000.00  502,326,650.00 

28.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคิน - 08/06/15 A- 1,000,000,000.00  1,003,722,540.00 

29.หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์  อนิเตอร์

เนชัน่แนล

- 24/05/15 A 180,000,000.00  183,345,067.80 

30.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารทิสโก้ - 06/05/15 A 1,000,000,000.00  1,005,587,200.00 

31.ตั๋วแลกเงิน บมจ. หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ 

กิมเอง็ (ประเทศไทย)

- 27/05/15 AA 1,000,000,000.00  998,151,368.97 

32.บัตรเงินฝาก บมจ. ธนาคารทิสโก้ - 04/05/15 A 2,000,000,000.00  2,011,572,602.74 

33.บัตรเงินฝาก บมจ. ธนาคารทิสโก้ - 14/05/15 A 1,000,000,000.00  1,005,523,287.67 

34.บัตรเงินฝาก บมจ. ธนาคารทิสโก้ - 04/06/15 A 2,000,000,000.00  2,011,309,589.04 

35.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 27/05/15 AAA 1,000,000,000.00  1,027,863,010.00 

36.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 18/05/15 AAA 1,500,000,000.00  1,507,200,000.00 

37.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 26/05/15 AAA 1,000,000,000.00  1,004,208,220.00 

38.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 10/06/15 AAA 1,000,000,000.00  1,026,712,330.00 

39.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 13/08/15 AAA 500,000,000.00  510,368,495.00 

40.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 19/08/15 AAA 700,000,000.00  714,671,230.00 

41.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 19/12/15 AAA 2,000,000,000.00  2,020,405,480.00 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความ

น่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าต๋ัว มูลค่า

ตามราคาตลาด

42.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 11/05/15 BBB- 1,000,000,000.00  1,005,519,178.08 

43.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 17/07/15 BBB- 1,000,000,000.00  1,010,356,164.38 

44.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 23/07/15 BBB- 700,000,000.00  706,927,123.29 

45.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 24/07/15 BBB- 1,000,000,000.00  1,000,383,561.64 

46.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 06/08/15 BBB- 1,500,000,000.00  1,513,232,876.71 

47.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 26/08/15 BBB- 1,000,000,000.00  1,004,471,232.88 

48.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 16/10/15 BBB- 1,300,000,000.00  1,301,095,205.48 

49.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 12/05/15 AA+ 1,000,000,000.00  1,001,717,808.22 

50.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 19/12/15 AA+ 2,000,000,000.00  2,002,301,369.86 

51.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - 25/06/15 AA 1,000,000,000.00  1,002,297,260.27 

52.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - 02/07/15 AA 2,000,000,000.00  2,003,652,054.79 

53.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - 09/07/15 AA 1,000,000,000.00  1,001,347,945.21 

54.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - 14/07/15 AA 1,500,000,000.00  1,501,769,178.08 

55.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - 03/08/15 AA 1,000,000,000.00  1,000,115,068.49 

56.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 04/08/15 AA- 1,000,000,000.00  1,021,821,917.81 

57.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 24/12/15 AA- 1,000,000,000.00  1,010,345,205.48 

58.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 26/11/15 AA- 1,000,000,000.00  1,011,967,123.29 

59.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 20/10/15 AA- 500,000,000.00  507,402,739.73 

60.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 29/10/15 AA- 1,000,000,000.00  1,014,115,068.49 

61.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 18/04/16 AA- 1,000,000,000.00  1,000,805,479.45 

62.เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - BBB- -  1,015.96 

63.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย - - AA+ -  76,511,488.62 

64.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารธนชาต - - AA- -  271,323.65 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อนัดบั																		

ความ

น่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าต๋ัว มูลค่า

ตามราคาตลาด

65.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  1,827,194.79 

66.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุศรอียธุยา - - AAA -  6,035,796.21 

67.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  143,410,275.08 

68.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA -  1,862,128.44 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ 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�าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที	่1	พฤษภาคม	2557	ถงึวันที	่30	เมษายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 355,139.34 0.40

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 24,859.75 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 44,392.42 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 14,623.34 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 439,014.85 0.49

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 118,877,982,288.96

88,782,226,056.61

PTR = 1.34

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที	่1	พฤษภาคม	2557	ถงึวันที	่30	เมษายน	2558

- ไม่มี -

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี	และ

									 คณะกรรมการบรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม	บัวหลวง	จ�ากดั

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบประกอบรายละเอียด 

เงนิลงทุน ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัย์สุทธิ งบกระแสเงนิสด และข้อมลู

ทางการเงนิท่ีส�าคัญ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคัญและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ 

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ  

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน 

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง 

ตามท่ีควรของกองทุน เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ 

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 

ท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงนิโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของข้าพเจ้า
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 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทนุเปิดบวัหลวงธนทว ีณ วนัท่ี 

30 เมษายน 2558 ผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์สทุธ ิกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคัญส�าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

(ดร.วริชั  อภเิมธธี�ารง)

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 1378 

5 มถินุายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 4.2 และ 6  88,269,353,549.68  84,036,335,840.53 

(ราคาทุน 88,269,136,446.73 บาท ในปี 2558

และ 84,035,741,296.54 บาท ในปี 2557)

เงินฝากธนาคาร 7 และ 10.1  229,439,409.12  265,406,985.90 

ลูกหนี้

จากการขายเงินลงทุน  567,858,636.70  563,768,744.72 

จากดอกเบี้ย 10.1  314,575,316.86  258,493,098.75 

รวมลูกหนี้  882,433,953.56  822,261,843.47 

รวมสินทรัพย์ 	89,381,226,912.36	 	85,124,004,669.90	

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10.1  35,610,140.84  34,264,958.05 

รวมหนี้สิน 	35,610,140.84	 	34,264,958.05	

สินทรัพย์สุทธิ 	89,345,616,771.52	 	85,089,739,711.85	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ	

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  70,548,283,378.63  68,444,560,753.84 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4.3  8,752,165,252.07  8,243,484,955.03 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 5  10,045,168,140.82  8,401,694,002.98 

รวมก�าไรสะสม  18,797,333,392.89  16,645,178,958.01 

สินทรัพย์สุทธิ 	89,345,616,771.52	 	85,089,739,711.85	

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 7,054,828,337.8629 6,844,456,075.3836 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 12.6644 12.4319
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

เงินฝากประจ�า	(34.21%	และ	29.99%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่13 ส.ค. 2557  -  -  500,000,000.00  500,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่19 ส.ค. 2557  -  -  700,000,000.00  700,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.25% 

ครบก�าหนดวนัที ่17 ก.พ. 2558  -  -  1,500,000,000.00  1,500,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่26 ก.พ. 2558  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.40% 

ครบก�าหนดวนัที ่18 พ.ค. 2558  1,500,000,000.00  1,500,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.40% 

ครบก�าหนดวนัที ่26 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ครบก�าหนดวนัที ่27 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ครบก�าหนดวนัที ่10 ม.ิย. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.90% 

ครบก�าหนดวนัที ่13 ส.ค. 2558  500,000,000.00  500,000,000.00  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ครบก�าหนดวนัที ่19 ส.ค. 2558  700,000,000.00  700,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวันที่ 19 ธ.ค. 2558  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  -  - 

 7,700,000,000.00  7,700,000,000.00  3,700,000,000.00  3,700,000,000.00 

ธนาคารออมสิน	

อัตราดอกเบี้ย 3.10% 

ครบก�าหนดวนัที ่26 ส.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่18 ก.ย. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวันที่ 6 ต.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.20% 

ครบก�าหนดวนัที ่11 พ.ย. 2557  -  -  500,000,000.00  500,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.20% 

ครบก�าหนดวันที่ 23 ธ.ค. 2557  -  -  700,000,000.00  700,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.05% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 16 เม.ย. 2558  -  -  1,300,000,000.00  1,300,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.05% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 24 เม.ย. 2558  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 2.55% 

ครบก�าหนดวนัที ่11 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวนัที ่17 ก.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวนัที ่23 ก.ค. 2558  700,000,000.00  700,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.00% 

ครบก�าหนดวนัที ่24 ก.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวันที่ 6 ส.ค. 2558  1,500,000,000.00  1,500,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.55% 

ครบก�าหนดวนัที ่26 ส.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.05% 

ครบก�าหนดวนัที ่16 ต.ค. 2558  1,300,000,000.00  1,300,000,000.00  -  - 

 7,500,000,000.00  7,500,000,000.00  6,500,000,000.00  6,500,000,000.00 

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.20% 

ครบก�าหนดวนัที ่21 ก.ย. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.30% 

ครบก�าหนดวันที่ 5  ต.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 3.30% 

ครบก�าหนดวนัที ่19 ต.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.30% 

ครบก�าหนดวนัที ่12 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.50%  

ครบก�าหนดวันที่ 19 ธ.ค. 2558  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00 

 3,000,000,000.00  3,000,000,000.00  6,000,000,000.00  6,000,000,000.00 

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่26 พ.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.10% 

ครบก�าหนดวนัที ่29 ก.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.10% 

ครบก�าหนดวันที่ 3 ส.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.75% 

ครบก�าหนดวนัที ่29 ต.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 17 เม.ย. 2558  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.95% 

ครบก�าหนดวันที่ 4 ส.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 



23

B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 20 ต.ค. 2558  500,000,000.00  500,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 29 ต.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 26 พ.ย. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.95% 

ครบก�าหนดวันที่ 24 ธ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.10% 

ครบก�าหนดวนัท่ี 18 เม.ย. 2559  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

 5,500,000,000.00  5,500,000,000.00  5,000,000,000.00  5,000,000,000.00 

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.30% 

ครบก�าหนดวันที่ 6 พ.ค. 2557  -  -  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.35% 

ครบก�าหนดวนัที ่23 พ.ค. 2557  -  -  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่25 ม.ิย. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.15% 

ครบก�าหนดวันที่ 2 ก.ค. 2558  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  -  - 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 2.05% 

ครบก�าหนดวันที่ 9 ก.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.05% 

ครบก�าหนดวนัที ่14 ก.ค. 2558  1,500,000,000.00  1,500,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.10% 

ครบก�าหนดวันที่ 3 ส.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

 6,500,000,000.00  6,500,000,000.00  4,000,000,000.00  4,000,000,000.00 

รวมเงินฝากประจ�า 	30,200,000,000.00	 	30,200,000,000.00	 	25,200,000,000.00	 	25,200,000,000.00	

บัตรเงินฝาก	(5.67%	และ	5.35%)

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.95% 

ครบก�าหนดวันที่ 6 พ.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.70% 

ครบก�าหนดวันที่ 4 ก.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ครบก�าหนดวันที่ 7 ก.ค. 2557  -  -  500,000,000.00  500,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.70% 

ครบก�าหนดวันที่ 8 ก.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.70% 

ครบก�าหนดวันที่ 2 ต.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 2.40% 

ครบก�าหนดวันที่ 4 พ.ค. 2558  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.40% 

ครบก�าหนดวนัที ่14 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.40% 

ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2558  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  -  - 

 5,000,000,000.00  5,000,000,000.00  4,500,000,000.00  4,500,000,000.00 

รวมบัตรเงินฝาก 	5,000,000,000.00	 	5,000,000,000.00	 	4,500,000,000.00	 	4,500,000,000.00	

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	(0.00%	และ	2.38%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่27 พ.ค. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.15% 

ครบก�าหนดวนัที ่10 ม.ิย. 2557  -  -  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

 -  -  2,000,000,000.00  2,000,000,000.00 

รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน - 	-	 	2,000,000,000.00	 	2,000,000,000.00	

ตั๋วแลกเงิน	(1.13%	และ	7.00%)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

ครบก�าหนดวนัที ่20 ม.ิย. 2557 -  -  1,710,000,000.00  1,704,158,429.71 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

ครบก�าหนดวนัที ่30 ม.ิย. 2557 -  -  2,000,000,000.00  1,991,423,240.18 

 -  -  3,710,000,000.00  3,695,581,669.89 

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

ครบก�าหนดวันที่ 24 มิ.ย. 2557  -  -  1,000,000,000.00  995,879,795.63 

ครบก�าหนดวันที่ 27 พ.ค. 2558  1,000,000,000.00  998,151,368.97  -  - 

 1,000,000,000.00  998,151,368.97  1,000,000,000.00  995,879,795.63 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ครบก�าหนดวนัที ่28 ก.ค. 2557  -  -  700,000,000.00  695,581,529.22 

ครบก�าหนดวนัที ่30 ก.ค. 2557  -  -  500,000,000.00  496,772,091.32 

 -  -  1,200,000,000.00  1,192,353,620.54 

รวมตั๋วแลกเงิน 	1,000,000,000.00	 	998,151,368.97	 	5,910,000,000.00	 	5,883,815,086.06	

ตั๋วเงินคลัง	(1.48%	และ	5.16%)

กระทรวงการคลัง

ครบก�าหนดวันที่ 28 พ.ค. 2557  -  -  781,000,000.00  779,720,765.40 

ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2557  -  -  1,178,000,000.00  1,175,689,207.02 

ครบก�าหนดวันที่ 18 มิ.ย. 2557  -  -  2,385,000,000.00  2,378,659,341.39 

ครบก�าหนดวันที่ 27 พ.ค. 2558  425,000,000.00  424,398,309.87  -  - 

ครบก�าหนดวันที่ 3 มิ.ย. 2558  386,000,000.00  385,390,238.73  -  - 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนเงินต้น 	ราคายุติธรรม	

	บาท	 	บาท	 	บาท	 	บาท	

ครบก�าหนดวันที่ 3 มิ.ย. 2558  500,000,000.00  499,124,549.22  -  - 

รวมตั๋วเงินคลัง 	1,311,000,000.00	 	1,308,913,097.82	 	4,344,000,000.00	 	4,334,069,313.81	

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	 	บาท	

หุ้นกู้	(4.73%	และ	8.44%)

บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

อตัราผลตอบแทน 3.98% 

ครบก�าหนดวนัที ่24 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท) 180,000  180,243,939.60  - -

 180,243,939.60  - 

ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.30% 

ครบก�าหนดวนัที ่11 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  120,000  119,999,618.40  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.30% 

ครบก�าหนดวนัที ่18 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  500,000  499,995,145.00  -  - 
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B-TNTV

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

อัตราดอกเบี้ย 2.35% 

ครบก�าหนดวนัที ่8 ม.ิย. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  1,000,000  1,000,052,680.00  -  - 

1,620,047,443.40  - 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราผลตอบแทน 2.65% 

ครบก�าหนดวนัที ่27 พ.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,000,000  999,991,240.00 

อัตราผลตอบแทน 2.50% 

ครบก�าหนดวนัที ่25 ม.ิย. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,000,000  999,991,000.00 

 -  1,999,982,240.00 

ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราผลตอบแทน 2.55% 

ครบก�าหนดวนัที ่29 ก.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,000,000  999,999,570.00 

 -  999,999,570.00 

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

อัตราผลตอบแทน 2.40% 

ครบก�าหนดวันที่ 6 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  1,000,000  999,998,160.00  -  - 

 999,998,160.00  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

บริษัท	โตโยต้า	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ครบก�าหนดวันที่ 14 พ.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  500,000 499,492,980.41

ครบก�าหนดวันที่ 20 พ.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  500,000  499,259,318.03 

ครบก�าหนดวันที่ 27 พ.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  390,000  389,209,850.69 

ครบก�าหนดวันที่ 22 ก.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  500,000  497,092,718.32 

ครบก�าหนดวันที่ 28 ก.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  220,000  218,629,427.00 

 - 2,103,684,294.45 

บริษัท	ลิสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)		จ�ากัด

ครบก�าหนดวันที่ 30 พ.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  750,000  748,323,345.67 

ครบก�าหนดวันที่ 6 มิ.ย. 2557  
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  750,000  747,934,471.38 

ครบก�าหนดวันที่ 25 ก.ค. 2557 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  500,000  497,002,327.06 

ครบก�าหนดวันที่ 25 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  500,000  499,261,366.75  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

ครบก�าหนดวันที่ 29 พ.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  500,000  499,138,473.32  -  - 

ครบก�าหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  130,000  129,563,389.13  -  - 

ครบก�าหนดวันที่ 22 ก.ค. 2558 
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  250,000  248,937,412.36  -  - 

 1,376,900,641.56  1,993,260,144.11 

รวมหุ้นกู้ 	4,177,190,184.56	 7,096,926,248.56	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	(49.49%	และ	39.86%)

งวดที่ 43/183/56 

ครบก�าหนดวันที่ 2 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  - 560,000 559,966,210.26 

งวดที่ 4/92/57 

ครบก�าหนดวันที่ 2 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  480,000  479,970,661.22 

งวดที่ 5/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 8 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,215,000  1,214,488,834.19 

งวดที่ 2/3ปี/2554 

ครบก�าหนดวันที่ 12 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  448,000  448,233,072.45 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

งวดที่ 6/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 15 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  785,000  784,335,845.34 

งวดที่ 7/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 22 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,696,000  1,693,854,982.75 

งวดที่ 8/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 29 พ.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,470,000  1,467,513,424.35 

รุ่นที่ 9/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 5 มิ.ย. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,873,000  3,864,924,399.83 

รุ่นที่ี่ 10/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 12 มิ.ย. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,749,000  3,739,874,929.77 

รุ่นที่ 11/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 19 มิ.ย. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,945,000  3,934,281,254.01 

รุ่นที่ 12/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 26 มิ.ย. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,060,000  3,050,475,829.44 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

รุ่นที่ 3/364/56 

ครบก�าหนดวันที่ 3 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  180,000 179,374,596.95

รุ่นที่ 13/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 3 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,230,000  3,218,666,173.33 

รุ่นที่ 1/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 10 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  480,000  478,165,938.86 

รุ่นที่ 14/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 10 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  2,229,000  2,220,397,457.56 

รุ่นที่ 15/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 17 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  3,630,000  3,614,580,935.89 

รุ่นที่ 16/91/57 

ครบก�าหนดวันที่ 24 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  556,000  553,426,723.30 

รุ่นที่ 4/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2557 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  2,000,000  1,990,323,754.79 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

รุ่นที่ 5/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 7 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  677,000  676,781,181.70  -  - 

รุ่นที่ 45/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 14 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  220,000  219,844,964.13  -  - 

รุ่นที่ 6/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 14 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,800,000 5,795,913,994.33  -  - 

รุ่นที่ 7/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 21 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  414,000  413,550,824.89  -  - 

รุ่นที่ 47/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 28 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  300,000  299,567,883.59  -  - 

รุ่นที่ 8/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 28 พ.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  200,000  199,708,972.05  - 

รุ่นที่ 9/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  3,526,000  3,519,686,923.48  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

รุ่นที่ 49/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 11 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  230,000  229,547,527.46  -  - 

รุ่นที่ 10/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 11 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  3,820,000  3,812,576,266.81  -  - 

รุ่นที่ 11/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 18 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  3,180,000  3,172,684,489.82  -  - 

รุ่นที่ 51/182/57 

ครบก�าหนดวันที่ 25 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  600,000  598,411,177.34  -  - 

รุ่นที่ 12/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 25 มิ.ย. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  666,000  664,238,403.36  -  - 

รุ่นที่ 13/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 2 ก.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,780,000  10,748,223,901.39  -  - 

รุ่นที่ 14/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 9 ก.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  1,544,000  1,538,930,353.97  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

2558 2557

	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	 	จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

	 	บาท	 	บาท	

รุ่นที่ 15/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 16 ก.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,954,000  5,932,855,991.73  -  - 

รุ่นที่ 16/91/58 

ครบก�าหนดวันที่ 23 ก.ค. 2558 
(มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,885,000  5,862,369,067.53  -  - 

รวมพนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 	43,684,891,923.58	 	33,492,855,024.29	

พันธบัตรรัฐบาล	(3.29%	และ	1.82%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครัง้ที ่1

ครบก�าหนดวันที่ 12 พ.ค. 2557

อัตราดอกเบี้ย 5.25%
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  1,527,200  1,528,670,167.81 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที ่1

ครบก�าหนดวันที่ 22 พ.ค. 2558

อัตราดอกเบี้ย 3.625%
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  1,395,000  1,396,706,154.75  -  - 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครัง้ที ่8

ครบก�าหนดวันที่ 3 ก.ค. 2558

อัตราดอกเบี้ย 3.125%
(มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  1,500,000  1,503,500,820.00  -  - 

รวมพันธบัตรรัฐบาล 	2,900,206,974.75	 	1,528,670,167.81	

รวมเงินลงทุน 	88,269,353,549.68	 	84,036,335,840.53	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย 4.1 และ 10.2  2,108,638,910.44  2,160,717,758.79 

รวมรายได้จากการลงทุน  2,108,638,910.44  2,160,717,758.79 

ค่าใช้จ่าย 4.1, 8 และ 10.2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  379,999,090.59  338,711,496.63 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  26,599,936.26  23,709,804.76 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  47,499,886.30  42,338,937.04 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  15,340,951.73  12,043,786.41 

รวมค่าใช้จ่าย  469,439,864.88  416,804,024.84 

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน  1,639,199,045.56  1,743,913,733.95 

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 4.1 และ 4.2

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  4,652,533.32  10,541,737.14 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  (377,441.04)  642,865.22 

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  4,275,092.28  11,184,602.36 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  1,643,474,137.84  1,755,098,336.31 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน  1,639,199,045.56  1,743,913,733.95 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  4,652,533.32  10,541,737.14 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (377,441.04)  642,865.22 

การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  1,643,474,137.84  1,755,098,336.31 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		 9  2,612,402,921.83  12,770,688,791.93 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  4,255,877,059.67  14,525,787,128.24 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  85,089,739,711.85  70,563,952,583.61 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 	89,345,616,771.52	 	85,089,739,711.85	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  1,643,474,137.84  1,755,098,336.31 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน :

การซื้อเงินลงทุน  (274,019,219,057.08)  (277,708,062,172.54)

การจ�าหน่ายเงินลงทุน  269,324,182,288.96  272,222,000,918.79 

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในเงินฝากประจ�า  (5,000,000,000.00)  (12,470,000,000.00)

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบัตรเงินฝาก  (500,000,000.00)  (1,500,000,000.00)

การลดลงของเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน  2,000,000,000.00  3,200,000,000.00 

การลดลงของเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน  4,959,071,644.50  1,062,276,765.53 

ส่วนต�่าจากตั๋วแลกเงินตัดจ�าหน่าย  (73,586,132.89)  (122,376,846.57)

ส่วนต�่าจากพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังและหุ้นกู้ตัดจ�าหน่าย  (919,191,360.36)  (1,035,634,843.27)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  (4,089,891.98)  4,840,072,597.92 

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย  (56,082,218.11)  55,321,355.30 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  -  229,073.23 

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  -  (2,981,405,820.00)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,345,182.79  3,532,900.35 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (4,652,533.32)  (10,541,737.14)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  377,441.04  (642,865.22)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 	(2,648,370,498.61) 	(12,690,132,337.31)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน  226,025,793,439.84  224,303,246,295.21 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  (223,413,390,518.01)  (211,532,557,503.28)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  2,612,402,921.83  12,770,688,791.93 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (35,967,576.78)  80,556,454.62 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  265,406,985.90  184,850,531.28 

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี 	229,439,409.12	 	265,406,985.90	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.4319 12.1584 11.8612

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน  0.23189  0.27176  0.29544 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  0.00066  0.00164  0.00178 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.00005)  0.00010 (0.00002)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  0.23250  0.27350  0.29720 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.6644 12.4319 12.1584

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 1.8511 2.2178 2.4693

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)

 

89,345,616.77 

 

85,089,739.71 

 

70,563,952.58 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังสิน้ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  0.5288  0.5267  0.5300 

อัตราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  2.3751  2.7304  2.9848 

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างปี

ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)*  636.9116  749.1515  820.5630 

*  ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง 

ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ซึง่ค�านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัด้วยมลูค่าเงนิลงทนุแต่ละประเภทคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 11.5894 11.4506 11.3555

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน  0.27153  0.13907  0.09480 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  0.00022  0.00003  0.00080 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  0.00005 (0.00030) (0.00050)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  0.27180  0.1388  0.0951 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.8612 11.5894 11.4506

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.3049  1.1618  0.8284 

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 47,234,268.09 47,507,553.83 76,116,431.62 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังสิน้ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  0.6944  0.7761  0.8869 

อัตราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  2.9970  1.9402  1.7130 

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างปี

ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)* 853.7622  792.7921  707.2782 

*  ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง 

ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ซึง่ค�านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัด้วยมลูค่าเงนิลงทนุแต่ละประเภทคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที	่30	เมษายน	2558	

1.	 เกณฑ์ในการน�าเสนองบการเงนิ

 งบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ี

พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่องการบัญชีส�าหรับกิจการ 

ที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

2.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงธนทวี

	 กองทนุเปิดบวัหลวงธนทว ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนีป้ระเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สดุ

ของกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิด 

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2548 จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระดมเงนิทนุจาก 

ผู้ลงทุนรายบุคคลและนิติบุคคลไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้และเงินฝาก โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกหรือ 

ค�า้ประกันโดยรฐับาล และตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนทีม่คีวามมัน่คง เงนิลงทนุของกองทนุ ได้แก่ หุน้กู้ พนัธบตัร ตัว๋เงนิคลงั 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตัว๋แลกเงนิและเงนิฝากธนาคาร

 กองทนุเปิดบวัหลวงธนทว ีมเีงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการรวมทัง้ส้ิน 100,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วย

ลงทนุ หน่วยลงทนุละ 10 บาท 

3.	 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทียั่งไม่มีผลบังคบัใช้

	 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ แนวปฏบิตัทิางบญัช ีและ

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 และในหรอืหลงั 

วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ผูบ้รหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้ว เหน็ว่ามาตรฐานการบญัชฉีบบัดังกล่าวไม่เก่ียวเนือ่งกบั

ธรุกิจกองทนุ และไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้มาตรฐานดังกล่าว เนือ่งจากงบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้ตาม

หลกัเกณฑ์และรปูแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 106 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการ

ลงทนุ

4.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั

	 4.1	 การบันทกึรายได้และค่าใช้จ่าย

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ บนัทึกเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีตกลงซือ้ขาย

  ส่วนเกินกว่ามูลค่าหรือส่วนต�า่มูลค่าของตราสารหนี้ ตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้ และถือเป็น 

ส่วนหนึง่ของรายได้ดอกเบีย้
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  ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง

4.2	 การวดัค่าเงนิลงทนุ

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ 

เงนิลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิน้ท่ีกองทุนจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทุนนัน้

  เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาตามล�าดับดังนี้

  1. ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

  2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด 

   ไม่เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคัญ ระหว่างวนัท่ีมกีารซือ้ขายครัง้ล่าสุดกับวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทนุ

  3. ราคาเสนอซือ้ครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน

  เงนิลงทุนท่ีไม่มตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม

  เงนิลงทุนในหุน้กู้

   - แสดงในราคาที่ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งสุดท้ายท่ีได้มีขึ้นในสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ทย กรณไีม่มรีาคาซือ้ขาย จะแสดงในราคาทีส่ถาบนัการเงนิเสนอ

   - บนัทึกในราคาทนุตดัจ�าหน่าย และก�าหนดตดับญัชส่ีวนลดหรอืส่วนเกินมลูค่าเงนิลงทนุตามระยะเวลาของ

เงนิลงทุนโดยใช้วธิเีส้นตรง

  เงนิลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารก�าหนด

ราคาของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

  เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิชนดิเปลีย่นมอืไม่ได้ แสดงในราคายตุธิรรม โดยใช้มลูค่าเงนิต้นบวกดอกเบีย้ค้างรบั

  เงินลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี ้

ต้องไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน

  กองทุนแสดงเงนิลงทนุในราคาทีค่�านวณตามข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท่ี กลต.น. 319/2549 ซึง่ผูจั้ดการกองทุนพจิารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสดุของมลูค่ายตุธิรรม

  ก�าไรหรอืขาดทนุจากการวดัค่าเงนิลงทุน ถอืเป็นรายการก�าไรหรอืขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ในงบก�าไรขาดทนุ

  ราคาทุนของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่าย ใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั
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 4.3	 บัญชีปรบัสมดลุ

	 	 ส่วนหนึง่ของราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืของหน่วยลงทนุซึง่เท่ากับจ�านวนต่อหน่วยของก�าไรสะสมท่ียงัไม่ได้แบ่งสรร 

ณ วนัเกดิรายการถกูบนัทกึใน “บญัชปีรบัสมดุล”

 4.4	 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชีทีส่�าคญั

	 	 ในการจดัท�างบการเงนิ ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิจิในการประมาณและตัง้ข้อ

สมมตฐิานหลายประการ ซึง่จะมผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีเ่ก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์และหนีส้นิ รวมท้ังการเปิดเผย

ข้อมลูเกีย่วกับสนิทรพัย์และหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ 

รวมถงึเหตกุารณ์ในอนาคตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ฝ่ายบรหิารมคีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลภายใต้สถานการณ์นัน้ กองทุนได้

ตัง้ประมาณการและข้อสมมตฐิานต่อเหตกุารณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชอีาจจะไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึน้จรงิ

5.	 ก�าไรสะสมจากการด�าเนนิงาน	(เริม่สะสมวันที	่8	มีนาคม	2548)

รายการ บาท

รายได้จากการลงทนุสทุธสิะสม 8,346,920,076.80

ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม 54,179,382.28

ก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทนุสะสม 594,543.90

ก�าไรสะสมจากการด�าเนนิงานต้นงวด (1 พฤษภาคม 2557) 8,401,694,002.98

การเพิม่ขึน้ในสินทรพัย์สทุธจิากการด�าเนนิงานในระหว่างปี 1,643,474,137.84

ก�าไรสะสมจากการด�าเนนิงานปลายปี (30 เมษายน 2558) 10,045,168,140.82

6.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

 ในปี 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ และธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืน มดัีงนี้

รายการ 2558 2557

มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน (บาท) 565,464,329,701.54 592,847,786,325.80

อัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 636.9116 749.1515
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7.	 เงนิฝากธนาคาร

 กองทุนได้ลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่30 เมษายน 2558 และ 2557 มดัีงนี้

รายการ
2558 2557

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น (บาท)   อัตราดอกเบี้ย เงินต้น (บาท)

ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.75% 143,045,086.53 0.50% 121,105,715.76

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.87% 1,846,102.47 1.00% 1,878,224.93

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.375% 76,424,453.03 0.50% 134,351,813.29

ธนาคารออมสิน 0.50% 1,014.29 0.63% 1,008.96

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 0.25% 271,089.70 0.50% 270,259.80

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 0.30% 6,033,531.57 0.40% 6,013,859.32

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 1.70% 1,818,131.53 2.20% 1,786,103.84

รวม 229,439,409.12 265,406,985.90

8.	 ค่าใช้จ่าย

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิงาน มรีายละเอยีดดังนี้

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ  ในอตัราร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

 ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์  ในอตัราร้อยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนส่วนท่ีต�า่กว่า 50,000 ล้าน

บาท และในอตัราร้อยละ 0.028 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนส่วนท่ีเกิน 50,000 ล้านบาท

 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ต่อกองทนุเปิดบวัหลวงธนทวโีดยตรง เช่น

 -  ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน  โดยจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ�านวน หรอืทยอย

ตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ซึง่จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด

โดยสภาวชิาชพีบญัชี
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 -  ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดท�ารายงานต่างๆ ค่าลงประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ค่าจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขโครงการ ค่าจัดท�าหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ต่างๆ และค่าไปรษณยีากร พจิารณาตดัจ่ายทัง้จ�านวน หรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์

จากค่าใช้จ่ายนัน้ ซึง่จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี

9.	 หน่วยลงทนุ

 กองทุนซือ้ขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี ดังนี้

รายการ
2558 2557

จ�านวนหน่วย บาท จ�านวนหน่วย บาท

ขายหน่วยลงทนุ 18,015,675,612.5729 226,025,793,439.84 18,244,949,937.1246 224,303,246,295.21

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (17,805,303,350.0936) (223,413,390,518.01) (17,204,169,528.3799) (211,532,557,503.28)

เพิม่ขึน้สทุธิ 210,372,262.4793 2,612,402,921.83 1,040,780,408.7447 12,770,688,791.93

10.	 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 กองทุนมีรายการบัญชีบางส่วนกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเก่ียวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือเป็น 

ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดัง

กล่าวซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขในสัญญาท่ีท�าร่วมกันและเป็นไปตามปกตทิางธรุกิจ

 กิจการทีเ่ก่ียวข้องกันมดัีงนี้

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน
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รายการต่อไปนีเ้ป็นรายการทีเ่กิดขึน้ระหว่างกองทนุกับกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

10.1   กองทนุมยีอดคงเหลอืกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 และ 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

 เงินฝากธนาคาร 143,045,086.53 121,105,715.76

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 365,188.55 224,153.68

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 1,174,178.93 1,134,922.91

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 30,993,710.50 29,824,436.63

10.2   รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีส�าคญัระหว่างกองทนุกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในระหว่างปี มดัีงต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

 รายได้ดอกเบี้ย 682,885.31 675,460.74

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,251,999.22 2,877,610.18

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 47,499,886.30 42,338,937.04

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 379,999,090.59 338,711,496.63

11.	 การบรหิารความเส่ียงทางการเงนิส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ

	 นโยบายการบรหิารความเส่ียง

กองทุนมเีครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วย เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทนุ ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ และ

เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงนิลงทุน กองทนุมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดังนี้
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ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ คือ ความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมลูค่าของสินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิ

กองทุน มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตราสารหนี ้โดยกองทุนมี

แนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ท่ีมีอายุมาก เพิ่มสัดส่วน

ตราสารหนีท้ีม่อีายส้ัุน

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถ

เปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดและ/หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอตามความต้องการและทนัต่อเวลาทีก่องทนุจะต้องน�า

ไปช�าระภาระผกูพนัได้เมือ่ครบก�าหนด

กองทุนสามารถลดความเสีย่งดังกล่าวได้ หากความเสีย่งด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลกัทรพัย์

ความเส่ียงจากการผดินดัช�าระดอกเบ้ียหรอืเงนิต้นของตราสารหนี้	

ความเสีย่งท่ีเกดิจากการผดินดัช�าระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร ท�าให้รบัช�าระดอกเบีย้และเงนิต้นตามเวลาที่

ก�าหนดไว้ไม่ได้

กองทุนไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ได้ แต่กองทุนได้มีการ

บรหิารความเสีย่งในเรือ่งดังกล่าว โดยไปลงทนุในตราสารหนีท้ีผู่อ้อกมฐีานะการเงนิท่ีมัน่คง เช่น ตราสารหนีท้ีก่ระทรวงการคลงั

เป็นผูอ้อก หรอืรบัรอง รบัอาวลั ค�า้ประกันท้ังเงนิต้นและดอกเบีย้ ส�าหรบัการลงทุนในตราสารหนีท้ีเ่ป็นบรษิทั หรอืพนัธบตัร

รฐัวสิาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัไม่ค�า้ประกนัทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ จะลงทุนได้เมือ่ผ่านการวเิคราะห์จากบรษิทัจดัการแล้วว่า

เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีฐานะการเงินมั่นคง หรือเป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยลด 

ความเสีย่งดังกล่าวลงได้

มูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรพัย์กันในขณะทีท้ั่งสองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และ

เตม็ใจในการแลกเปลีย่น และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระ ในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้องกัน วธิกีารก�าหนดมลูค่า

ยุติธรรม ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้

เกณฑ์การวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม

12.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัจิากผูม้อี�านาจของกองทนุแล้ว เมือ่วนัท่ี 5 มถินุายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	เมษายน	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

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

- ไม่มี -

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

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative 

Yield 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative 

Yield 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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)

เอกสาร Research และ Indicative 

Yield 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 5 มถินุายน 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


