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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครฐั 

 สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. 

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

เร่งด่วนด้านเศรษฐกิจหลายมาตรการ เช่น การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 การจัดท�าร่างงบประมาณปี 2558 และแผน 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงแนวโน้มการลงทุนภาครัฐท่ีจะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ 

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการลงทุนและท�าให้ปริมาณเงินหมุนเวียน 

ในระบบเศรษฐกิจมากขึน้

 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในปี 2557 และต่อเนื่องมาปัจจุบันยังขยายตัวได้ต�่ากว่าท่ีประเมินไว้ โดยสาเหตุหลักๆ 

มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าต�่ากว่าคาด สถานการณ์ของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

กลุ่มประเทศยูโร ญี่ปุ่น และเอเชีย ซึ่งการฟื้นตัวในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างเปราะบาง และผลกระทบจากความตึงเครียด 

ทางภมูริฐัศาสตร์ (Geopolitical risk) ในหลายพืน้ทีก่ลายเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อกีท้ังอตัราเงนิเฟ้อท่ัวโลก 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2557 ต่างปรบัลดลงอย่างมนียัส�าคัญตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีช่ะลอตวัลงตามเศรษฐกิจ ซึง่จากปัจจยั

ดังกล่าว ท�าให้เริม่มเีสยีงเรยีกร้องให้ธนาคารกลางสหรฐั (FED) ชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายออกไป เพือ่ช่วยลด 

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 หรอืภาระหนีส้งู จะท�าให้ธนาคารกลางของประเทศหลกัมแีนวโน้มจะคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อไป 

เช่นทีเ่กิดกับธนาคารกลางยโุรป (ECB) และธนาคารกลางญีปุ่น่ (BoJ) เป็นต้น ผลลพัธ์จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ 

ดังกล่าวมส่ีวนท�าให้ธนาคารกลางของประเทศตลาดเกดิใหม่ท่ีพึง่พาภาคการส่งออกเป็นหลกั เกิดความวติกกังวลในประเด็น 

ค่าเงนิทีแ่ขง็ค่าขึน้ ดังนัน้ ในช่วงท่ีผ่านมาจงึได้เหน็การผ่อนคลายนโยบายการเงนิในประเทศเหล่านี ้เช่น จนี เกาหลใีต้ รวมถงึไทย

 ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย กองทุนบัวหลวงพิจารณาว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ 

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

ผ่อนคลายความตึงตัวของสภาพเศรษฐกิจในประเทศได้ นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีประกาศใช้ในระยะไล่เลีย่กนั กน่็าจะเอือ้อ�านวยต่อภาคการส่งออกผ่านการเคลือ่นไหวของค่าเงนิ 

ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านนโยบายการเงนิ (Policy Transmission Mechanism) ไปสูเ่ศรษฐกิจภาคการผลติจรงิ 

จะต้องใช้เวลาพอสมควร
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	 เราจงึมองว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายปัจจบุนัท่ี	1.50%	เพยีงพอส�าหรบัทีจ่ะประคบัประคองการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย

ต่อไป	ซึ่งหากพิจารณาอัตราดอกเบี้ยไทยในอดีตจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันใกล้เข้าจุดท่ีต�่าท่ีสุดแล้ว	ซึ่งธนาคารแห่ง

ประเทศไทยน่าจะเก็บ	Policy	space	หรอืกรอบการด�าเนนินโยบายดอกเบีย้ไว้เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น	มากกว่าทีจ่ะเร่งปรบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยในเร็ววันนี้	 รวมทั้งกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนั้นอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมของเศรษฐกิจในช่วงนี้แล้ว 

เราจงึยงัคงมมุมองว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายน่าจะคงท่ีอยูท่ี	่1.50%	ต่อไป

 ส�าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2558 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั 

มีมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 เท่ากบั 2,892.74 ล้านบาท หรือ 10.6325 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ และม ี

ผลการด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 1.85

 บลจ.บัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามั่นว่าบริษัทจะ

บรหิารกองทนุด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก�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 10 สิงหาคม 2555

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ 10 สิงหาคม 2555

นางสาวปริยนุช คล่องค�านวณการ 10 สิงหาคม 2555

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 10 สิงหาคม 2555

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ 10 สิงหาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครฐั

 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้รบัอนมุตัิ

จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดุมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 

5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทนุรวมตลาดเงนิทีล่งทุน

เฉพาะในประเทศ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทนุ

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั ตามข้อบงัคบั 

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ 

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

ของกองทนุ ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคุมดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั 

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

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนนิงานของกองทนุ

ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดอืน
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	่10	ส.ค.	55

ถงึ	31	ก.ค.	58

มูลค่าหน่วยลงทนุ*	(บาท) 10.5919 10.5467 10.4436 - - 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวง	

ตราสารหนีภ้าครฐั

1.52 1.73 1.85 - - 2.15

เกณฑ์มาตรฐาน(1)	** 1.45 1.60 1.72 - - 2.12

เกณฑ์มาตรฐาน(2)	** 0.93 0.98 1.04 - - 1.36

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้	ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท 
จัดการลงทุน

	*		 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	**	 เกณฑ์มาตรฐาน(1)	หมายถึง	พันธบัตรรัฐบาล	(Zero	Rate	Return	(ZRR))	อายุ	1	เดือน	ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ThaiBMA)	
ร้อยละ	80	และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจ�า	3	 เดือน	ของ	3	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	 ได้แก่	ธ.กรุงเทพ	ธ.กสิกรไทย	และ 
ธ.ไทยพาณิชย์	ร้อยละ	20	 	

	 	 เกณฑ์มาตรฐาน(2)	หมายถงึ	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจ�า	3	เดือน	ของ	ธ.กรุงเทพ	ธ.กสิกรไทย	และ	ธ.ไทยพาณิชย์

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน 
จากกองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จ�านวนได้
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

รายละเอยีดการลงทนุ มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ 	3,077,452,846.54	 	106.39	

ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง  139,798,250.37  4.83 

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  2,643,612,931.19  91.39 

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 121,229,119.94 4.19

อันดับความน่าเชื่อถือ AA 147,368,024.49 5.09

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- 25,444,520.55 0.88

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 2,892,736,277.56

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 10.6325
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่31	กรกฎาคม	2558

กลุม่ของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2,783.41 96.20

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

261.83 9.06

3. กลุม่ตราสารท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมสีญัญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน

0 0

•	 รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื	

	 มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั - 05/08/15 - 105,000,000.00  104,983,156.67 

2. ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั - 16/12/15 - 35,000,000.00  34,815,093.70 

3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/08/15 - 235,000,000.00  238,173,656.20 

4. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 95,000,000.00  94,980,678.59 

5. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 210,000,000.00  209,957,595.04 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า
ตามราคาตลาด

6. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/08/15 - 250,000,000.00  249,879,016.38 

7. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/15 - 205,000,000.00  204,842,940.95 

8. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/15 - 5,000,000.00  4,994,734.32 

9. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/15 - 155,000,000.00  154,841,828.72 

10. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/09/15 - 40,000,000.00  39,948,712.42 

11. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/09/15 - 90,000,000.00  89,882,655.12 

12. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/09/15 - 150,000,000.00  149,765,190.01 

13. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/09/15 - 15,000,000.00  14,976,120.27 

14. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/09/15 - 195,000,000.00  194,635,839.01 

15. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/09/15 - 125,000,000.00  124,736,290.39 

16. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/12/15 - 30,000,000.00  29,856,476.24 

17. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/12/15 - 25,000,000.00  24,870,059.75 

18. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/15 - 10,000,000.00  9,942,906.21 

19. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/11/15 - 15,000,000.00  14,936,754.10 

20. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/10/15 - 100,000,000.00  99,761,084.50 

21. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/15 - 135,000,000.00  134,640,713.42 

22. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/15 - 70,000,000.00  69,815,953.67 

23. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/10/15 - 155,000,000.00  154,551,711.22 

24. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/10/15 - 140,000,000.00  139,551,675.90 

25. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/10/15 - 65,000,000.00  64,778,864.48 

26. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/10/15 - 40,000,000.00  39,862,463.58 

27. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 - 40,000,000.00  39,755,812.18 

28. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/01/16 - 50,000,000.00  49,673,198.52 

29. เงนิฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 09/12/15 AAA 30,000,000.00  30,560,136.90 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า
ตามราคาตลาด

30. เงนิฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 17/12/15 AAA 40,000,000.00  40,086,301.20 

31. เงนิฝากประจ�า บมจ.ธนาคารไทยพาณิชิย์ - 03/08/15 AA 5,000,000.00  5,026,958.90 

32. เงนิฝากประจ�า บมจ.ธนาคารไทยพาณิชิย์ - 01/10/15 AA 60,000,000.00  60,094,684.93 

33. เงนิฝากประจ�า บมจ.ธนาคารไทยพาณิชิย์ - 09/10/15 AA 10,000,000.00  10,010,520.55 

34. เงนิฝากประจ�า บมจ.ธนาคารไทยพาณิชิย์ - 19/10/15 AA 40,000,000.00  40,026,652.05 

35. เงนิฝากประจ�า บมจ.ธนาคารธนชาต - 24/12/15 AA- 25,000,000.00  25,444,520.55 

36. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี - - AAA -  50,582,681.84 

37. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA -  6,570,253.19 

38. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA -  25,638,954.87 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

 AAA เป็นอนัดับทีส่งูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�า่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้อย่าง

มนียัส�าคญั

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที	่1	สิงหาคม	2557	ถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,638.21 0.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 409.55 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 819.10 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 524.26 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 3,391.12 0.21

 * 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	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	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 = 1,528,193,763.85

1,638,196,818.98

PTR = 0.93

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สินสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที	่1	สิงหาคม	2557	ถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	2558

- ไม่มี -

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั ซึง่ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 และงบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัย์สุทธ ิงบกระแส

เงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและ

หมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ 

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�า 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล 

ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามท่ีควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง 

ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมิน 

การน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2558 และผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ 

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ        

(นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้)                                             

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 8382

บรษิทั พวี ีออดิท จ�ากัด

กรงุเทพฯ 31 สิงหาคม 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดลุ

ณ	วันที	่31	กรกฎาคม	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทุน 2,990,391,158.74 บาท 

ในปี 2558 และ 1,062,401,082.08 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  2,990,420,242.56  1,062,408,124.71 

เงนิฝากธนาคาร 6, 7  82,716,391.71  27,631,955.01 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 7  4,316,212.27  2,560,277.73 

รวมสินทรพัย์  3,077,452,846.54  1,092,600,357.45 

หนีสิ้น

เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงนิลงทุน  184,277,551.60  4,976,366.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  428,789.27  224,727.82 

หนีสิ้นอืน่  10,228.11  6,867.50 

รวมหนีสิ้น  184,716,568.98  5,207,961.32 

สินทรพัย์สุทธิ 	2,892,736,277.56	 	1,087,392,396.13	

สินทรพัย์สุทธ:ิ

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  2,720,634,886.30  1,040,854,269.65 

ก�าไรสะสม 

บญัชปีรบัสมดุล  117,801,038.27 20,183,944.84 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนนิงาน 4  54,300,352.99 26,354,181.64 

สินทรพัย์สุทธิ 	2,892,736,277.56	 	1,087,392,396.13	

สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วย  10.6325  10.4471 

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)  272,063,488.6270  104,085,426.9663 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตรา	 	เงินต้น/	 ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

	(%)	 	(บาท/หน่วย)	 	(บาท)	

เงินฝากประจ�า/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  2.90 09/12/58  30,000,000.00  30,000,000.00  1.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  1.75 17/12/58  40,000,000.00  40,000,000.00  1.34 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  2.05 03/08/58  5,000,000.00  5,000,000.00  0.17 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  1.60 01/10/58  60,000,000.00  60,000,000.00  2.00 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  1.60 09/10/58  10,000,000.00  10,000,000.00  0.33 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  1.52 19/10/58  40,000,000.00  40,000,000.00  1.34 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)  2.95 24/10/58  25,000,000.00  25,000,000.00  0.84 

รวมเงินฝากประจ�า/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน 	210,000,000.00	 	7.02	

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่ 2/2 ปี/2556 (BOT158A)  2.85 19/08/58  235,000  235,182,717.20  7.86 

งวดที่ 5/182/58 (CB15806A) 06/08/58  95,000  94,980,678.59  3.18 

งวดที่ 18/91/58 (CB15806B) 06/08/58  210,000  209,957,595.04  7.02 

งวดที่ 19/91/58 (CB15813B) 13/08/58  250,000  249,879,016.38  8.36 

งวดที่ 20/91/58 (CB15820B) 20/08/58  205,000  204,842,940.95  6.85 

งวดที่ 8/182/58 (CB15827A) 27/08/58  5,000  4,994,734.32  0.17 

งวดที่ 21/91/58 (CB15827B) 27/08/58  155,000  154,841,828.72  5.18 

งวดที่ 9/182/58 (CB15903A) 03/09/58  40,000  39,948,712.42  1.34 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตรา	 	เงินต้น/	 ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

	(%)	 	(บาท/หน่วย)	 	(บาท)	

งวดที่ 22/91/58 (CB15903B) 03/09/58  90,000  89,882,655.12  3.00 

งวดที่ 10/182/58 (CB15910A) 10/09/58  150,000  149,765,190.01  5.01 

งวดที่ 23/91/58 (CB15910B) 10/09/58  15,000  14,976,120.27  0.50 

งวดที่ 24/91/58 (CB15917B) 17/09/58  195,000  194,635,839.01  6.51 

งวดที่ 12/182/58 (CB15924A) 24/09/58  125,000  124,736,290.39  4.17 

งวดที่ 22/182/58 (CB15D03A) 03/12/58  30,000  29,856,476.24  1.00 

งวดที่ 23/183/58 (CB15D11A) 11/12/58  25,000  24,870,059.75  0.83 

งวดที่ 25/182/58 (CB15D24A) 24/12/58  10,000  9,942,906.21  0.33 

งวดที่ 20/182/58 (CB15N19A) 19/11/58  15,000  14,936,754.10  0.50 

งวดที่ 26/91/58 (CB15O01B) 01/10/58  100,000  99,761,084.50  3.34 

งวดที่ 14/182/58 (CB15O08A) 08/10/58  135,000  134,640,713.42  4.50 

งวดที่ 27/91/58 (CB15O08B) 08/10/58  70,000  69,815,953.67  2.33 

งวดที่ 28/91/58 (CB15O15B) 15/10/58  155,000  154,551,711.22  5.17 

งวดที่ 16/182/58 (CB15O22A) 22/10/58  140,000  139,551,675.90  4.67 

งวดที่ 4/364/57 (CB15O29A) 29/10/58  65,000  64,778,864.48  2.17 

งวดที่ 30/90/58 (CB15O29C) 29/10/58  40,000  39,862,463.58  1.33 

งวดที่ 27/182/58 (CB16107B) 07/01/59  40,000  39,755,812.18  1.33 

งวดที่ 28/182/58 (CB16114A) 14/01/59  50,000  49,673,198.52  1.66 

รวมพันธบัตร 	2,640,621,992.19	 	88.31	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตรา	 	เงินต้น/	 ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

	(%)	 	(บาท/หน่วย)	 	(บาท)	

ตั๋วเงินคลัง

งวดที่ 41/28/58 (TB15805A) 05/08/58  105,000  104,983,156.67  3.51 

งวดที่ 9/182/58 (TB15D16A) 16/12/58  35,000  34,815,093.70  1.16 

รวมตั๋วเงินคลัง 	139,798,250.37	 	4.67	

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	2,990,391,158.74	บาท) 	2,990,420,242.56	 	100.00	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตรา	 	เงินต้น/	 ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ 	ดอกเบ้ีย	 วันครบอายุ 	จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

	(%)	 	(บาท/หน่วย)	 	(บาท)	

เงินฝากประจ�า/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  3.25 26/12/57  22,000,000.00  22,000,000.00  2.07 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  3.15 19/02/58  8,000,000.00  8,000,000.00  0.75 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  3.00 17/06/58  40,000,000.00  40,000,000.00  3.77 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  3.40 29/10/57  30,000,000.00  30,000,000.00  2.83 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  2.35 18/08/57  20,000,000.00  20,000,000.00  1.88 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  2.60 01/10/57  40,000,000.00  40,000,000.00  3.77 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  2.80 27/01/58  15,000,000.00  15,000,000.00  1.41 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)  2.75 06/10/57  20,000,000.00  20,000,000.00  1.88 

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)  2.50 17/09/57  30,000,000.00  30,000,000.00  2.82 

รวมเงินฝากประจ�า/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน 	225,000,000.00	 	21.18	

พันธบัตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 (GGLB148A)  3.17 10/08/57  30,000  30,011,929.50  2.82 

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 (GGLB14OA)  3.28 25/10/57  20,000  20,045,050.20  1.89 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 18/91/57 (CB14807B) 07/08/57  5,000  4,998,338.57  0.47 

งวดที่ 19/91/57 (CB14814B) 14/08/57  10,000  9,992,828.43  0.94 

งวดที่ 7/182/57 (CB14821A) 21/08/57  135,000  134,850,740.55  12.69 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตรา	 	เงินต้น/	 ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ 	ดอกเบ้ีย	 วันครบอายุ 	จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

	(%)	 	(บาท/หน่วย)	 	(บาท)	

งวดที่ 23/91/57 (CB14911B) 11/09/57  25,000  24,942,983.07  2.35 

งวดที่ 11/182/57 (CB14918A) 18/09/57  20,000  19,946,357.96  1.88 

งวดที่ 24/91/57 (CB14918B) 18/09/57  15,000  14,959,866.57  1.41 

งวดที่ 12/182/57 (CB14925A) 25/09/57  130,000  129,597,714.49  12.20 

งวดที่ 25/91/57 (CB14925B) 25/09/57  60,000  59,814,329.77  5.63 

งวดที่ 23/182/57 (CB14D11A) 11/12/57  30,000  29,780,294.85  2.80 

งวดที่ 18/182/57 (CB14N06A) 06/11/57  15,000  14,920,695.48  1.40 

งวดที่ 19/182/57 (CB14N13A) 13/11/57  10,000  9,943,900.06  0.94 

งวดที่ 14/182/57 (CB14O09A) 09/10/57  50,000  49,808,856.81  4.69 

งวดที่ 27/91/57 (CB14O09B) 09/10/57  135,000  134,480,367.86  12.66 

งวดที่ 15/182/57 (CB14O16A) 16/10/57  65,000  64,730,747.42  6.09 

งวดที่ 4/364/56 (CB14O30A) 30/10/57  65,000  64,681,025.08  6.09 

งวดที่ 30/91/57 (CB14O30C) 30/10/57  20,000  19,902,098.04  1.87 

รวมพันธบัตร 	837,408,124.71	 	78.82	

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,062,401,082.08	บาท) 	1,062,408,124.71	 	100.00	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้ดอกเบี้ย 7  31,460,185.07 18,764,710.17 

รวมรายได้  31,460,185.07 18,764,710.17 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7  1,752,882.13  873,397.34 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  438,220.59  218,349.37 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7  876,441.14  436,698.83 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  71,000.00  41,100.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 7  477,325.77 466,313.65 

รวมค่าใช้จ่าย  3,615,869.63 2,035,859.19 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	27,844,315.44	 16,728,850.98	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 79,814.72 123,609.14 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  22,041.19  (5,602.36)

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 	101,855.91	 118,006.78	

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 	27,946,171.35	 16,846,857.76	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  27,844,315.44 16,728,850.98 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  79,814.72 123,609.14 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  22,041.19 (5,602.36)

การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  27,946,171.35 16,846,857.76 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 4,389,402,215.71 2,173,923,373.41 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (2,612,004,505.63) (1,516,625,981.03)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,777,397,710.08 657,297,392.38 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  1,805,343,881.43 674,144,250.14 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  1,087,392,396.13  413,248,145.99 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 	2,892,736,277.56	 	1,087,392,396.13	

	หน่วย	

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  104,085,426.9663 40,407,873.8894 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 415,186,628.0466 209,692,855.2335 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (247,208,566.3859) (146,015,302.1566)

หน่วยลงทุน	ณ	วันปลายปี 	272,063,488.6270	 	104,085,426.9663	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  27,946,171.35 16,846,857.76 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (8,801,420,898.70) (5,037,967,877.21)

การขายเงินลงทุน  6,893,261,737.80  4,442,542,673.81 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (19,751,101.04) (13,080,101.61)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (1,755,934.54) (1,122,028.14)

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 13,125.92 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 179,301,185.60 (39,820,175.25)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  204,061.45 115,501.60 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น  3,360.61 4,798.19 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (79,814.72) (123,609.14)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (22,041.19) 5,602.36 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (1,722,313,273.38) (632,585,231.71)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  4,389,402,215.71 2,173,923,373.41 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (2,612,004,505.63) (1,516,625,981.03)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,777,397,710.08 657,297,392.38 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ  55,084,436.70 24,712,160.67 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  27,631,955.01  2,919,794.34 

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี 82,716,391.71	 27,631,955.01	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2558

บาท

2558 2557 2556****

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  -  -  10.0000 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  10.4471  10.2269  - 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.1794  0.2130  0.2235 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  0.0047  0.0075  0.0031 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  0.0013  (0.0003)  0.0003 

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  0.1854  0.2202  0.2269 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 	10.6325	 	10.4471	 	10.2269	

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.71  2.07  2.24 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  2,892,736  1,087,392  413,248 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  0.22  0.25  0.49 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  1.92  2.31  2.70 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี 

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  592.12  813.98  1,265.36 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*
** 

*** 

****

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจาก
ช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึง 
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงวด 2556 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที	่31	กรกฎาคม	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครฐั

 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2555 มจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 

500 ล้านหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด (“บรษิทัจดัการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ

 กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายท่ีจะลงทุน

ในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารแห่งหนี้

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ

	 งบการเงนิของกองทนุจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึ

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 

เรือ่ง “การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

	 งบการเงนิของกองทุนได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ	ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกับภาษาไทย	กองทนุ 

ได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทีในปี 2557

 ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2555) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคลหรอืกจิการท่ีเก่ียวข้องกนั

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2555) การด้อยค่าของสินทรพัย์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธรุกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 
ท่ียกเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด�าเนนิงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ
และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ
การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีม่เีงนิเฟ้อ
รนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัย์ท่ีไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้

 กองทุนยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

	 ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2557) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) สนิค้าคงเหลอื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2557) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

และข้อผดิพลาด
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2557)  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรงุ 2557)  สญัญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 16 (ปรบัปรงุ 2557) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกับความช่วยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรงุ 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 23 (ปรบัปรงุ 2557) ต้นทุนการกู้ยมื  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 26 (ปรบัปรงุ 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2557)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2557)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 33 (ปรบัปรงุ 2557) ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2557) การด้อยค่าของสินทรพัย์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 37 (ปรบัปรงุ 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย ์

ท่ีอาจเกิดขึน้  
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2557) อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธรุกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 

ท่ียกเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนนิงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 10 งบการเงนิรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนนิงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการ

หรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้-รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกับบรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 

(ปรบัปรงุ 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

(ปรบัปรงุ 2557)

การประเมนิว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

(ปรบัปรงุ 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 

(ปรบัปรงุ 2557)

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงนิเฟ้อรนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 

(ปรบัปรงุ 2557)

งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 

(ปรบัปรงุ 2557)

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

(ปรบัปรงุ 2557)

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 ข้อจ�ากัดสินทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงนิทนุ

ขัน้ต�า่และปฏสัิมพนัธ์ของรายการเหล่านี ้ส�าหรบัมาตรฐาน

การบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์

ของพนกังาน   

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 

(ปรบัปรงุ 2557) 

สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 

(ปรบัปรงุ 2557)

การจ่ายสนิทรพัย์ท่ีไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 

(ปรบัปรงุ 2557) 

การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน
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 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาประกันภยั

 ฝ่ายบรหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ากรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) มาตรฐาน 

การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้

3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั

	 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัท่ีกองทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิลงทนุ

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน
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 การใช้ประมาณการทางบญัชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีเก่ียวข้องกับสินทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้

4.	 ก�าไรสะสมต้นปี

บาท

 2558 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 10 ส.ค.55)     26,098,458.84 9,369,607.86

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 10 ส.ค.55)         248,680.17 125,071.03

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 10 ส.ค.55)            7,042.63 12,644.99

ก�าไรสะสมต้นปี     26,354,181.64 9,507,323.88

5.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน  0.55  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)   6,564,185.76 9,131,050.15 0.375 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 25,630,816.27 7,378,122.47 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 50,521,389.68 11,122,782.39 1.00 1.70

รวมเงินฝากธนาคาร 82,716,391.71 27,631,955.01
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7.	 รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

	 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

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

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ       1,752,882.13 873,397.34 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน          876,441.14 436,698.83 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 76,112.78 37,033.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ            15,920.23 26,919.90 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ            41,167.93 28,012.66 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน   757,052,559.00 677,607,511.20 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน      49,974,751.70 392,476,225.61 ราคาตลาด

 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคัญกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย       242,901.40 123,110.17

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร   6,564,185.76 9,131,050.15

ดอกเบี้ยค้างรับ          6,067.43 2,325.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย         44,813.33 19,273.65
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 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน 935,101,317.95 -

ขายเงินลงทุน 234,482,236.50 178,931,956.80

8.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

เป็นจ�านวนเงิน 14,909.68 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงิน 8,883.51 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 910.13 (ปี 2557: 

ร้อยละ 1,091.31) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ

	 กองทุนไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเก็งก�าไรหรอืการค้า

 มลูค่ายตุธิรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ 

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญช ี

ของสินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

มกีารเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ในท้อง

ตลาดลดลง ราคาตราสารหนีจ้ะมรีาคาเพิม่สูงขึน้ ยิง่ตราสารหนีม้อีายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนีน้ัน้ก็จะมคีวามอ่อนไหวต่อ

การปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้อย่างไรก็ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทนุจึงไม่คาดว่า 

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้
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 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 กองทุนไม่มสิีนทรพัย์หรอืหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ  ดังนัน้ จงึไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ 

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ 

ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร 

ว่ามคีวามสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใด อนัอาจจะท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

 การบรหิารความเสีย่ง

 กองทุนบรหิารความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การกระจายประเภท

เงนิลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกจิการท่ีจะลงทุน

10.	 การอนมัุตงิบการเงนิ

	 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 31 สงิหาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	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	31	กรกฎาคม	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 31 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


