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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทยในช่วงปีท่ีผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.7 จุด ในช่วงต้นปี 

ไปปิดที่ 1,497.7 จุด หรือเพิ่มขึ้น 15.3% ส่วนใหญ่เป็นผลของความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และความ

คาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 แม้ช่วงท่ีผ่านมา เรายังไม่ค่อยได้เห็นการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและ

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเท่าใดนัก แต่ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังล่วงหน้าไปมากกว่า 

เมือ่เปรยีบเทียบกับเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นสาเหตท่ีุท�าให้ SET Index เคลือ่นไหวในกรอบ Side-ways 

ตัง้แต่เดือนกันยายน 2557 จากระดับ Valuation ท่ีค่อนข้างตงึตวั

 ตลาดหุน้ท่ีลดลงในเดือนธนัวาคม น่าจะสะท้อนความกังวลดังกล่าวไปพอสมควร หลงัจากนี ้ตลาดอาจจะยงัซบเซาบ้าง

ในช่วงสัน้ๆ ซึง่มกัจะเป็นการปรบัสภาพทีเ่กิดขึน้หลงัจากช่วงท่ีตลาดเกิดความผนัผวนมากๆ อกีทัง้ยงัไม่ได้มปัีจจยัขบัเคลือ่นใหม่

เข้ามา แต่เชือ่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยแม้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็จะค่อยๆ สะท้อนให้เหน็ในผลประกอบการ

บรษิทัจดทะเบยีนในทีสุ่ด ทีร่ะดับ P/E ปี 58 ของ SET Index อยูท่ี่ 13.6 เท่า (Bloomberg Consensus) ตลาดหุน้ไทยจงึมี 

Upside อยูบ้่าง แต่อาจจะไม่ได้สงูมาก และการทีหุ่น้ไทยจะขึน้ท�าจดุสูงสุดใหม่ครัง้ถดัไปคงไม่สามารถอาศัยเพยีงข่าวความคบืหน้า

ของนโยบายรฐับาลได้เหมอืนช่วงทีผ่่านมา แต่น่าจะต้องรอให้เหน็การฟ้ืนตวัของผลประกอบการ นกัลงทนุจงึจะเกิดความเชือ่มัน่

เพิม่มากเพยีงพอทีจ่ะผลกัดันให้หุน้ปรบัตวัขึน้ได้ต่อ และถ้าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถเร่งตวัขึน้ อาจจะส่งผลต่อ

ก�าไรของหลายบรษิทัในตลาดให้ขยายตวัน้อยกว่าท่ีคาด โดยเฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจมาก ดังนัน้ การลงทนุหุน้ไทย

ส�าหรบัปี 2558 จงึนบัว่าเป็นปีท่ีค่อนข้างท้าทาย การเลอืกหุน้เป็นรายตวันัน้จะมคีวามส�าคัญอย่างมากในการทีจ่ะสร้างผลตอบแทน

ทีดี่ได้ 

 นโยบายรฐับาลทีน่่าติดตาม

 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน - เป็นแผนนโยบายส�าคัญท่ีนกัลงทนุคาดหวงัความคบืหน้าค่อนข้างมาก เพราะการลงทุน

ภาครฐันัน้เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจไทยท่ีส�าคัญในปี 2558 และจะช่วยเสรมิความมัน่ใจให้กบัภาคเอกชนให้เพิม่การลงทนุมากขึน้ 

ในระยะส้ัน กลุม่ธรุกิจทีไ่ด้ประโยชน์โดยตรงจะเป็นกลุม่วสัดุก่อสร้าง และรบัเหมาก่อสร้าง ส่วนในระยะยาว การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานที่ดีขึ้น จะเอื้อต่อธุรกิจในหลายกลุ่ม โดยช่วยทั้งในแง่การลดต้นทุนขนส่งส�าหรับธุรกิจการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถ

การแข่งขนัของประเทศ และเป็นโอกาสส�าหรบัการขยายตวัของธรุกิจพฒันาอสังหารมิทรพัย์ รวมท้ังธรุกิจภาคบรกิารด้วย  
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 โครงการช่วยเหลอืชาวนาและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ - จะส่งผลบวกต่อการบรโิภคประชาชนทีก่�าลงัอ่อนแอในขณะนี้ 

และการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวในช่วงปลายปี คาดว่าจะเหน็การฟ้ืนตวัของการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนในต่างจงัหวดั

ให้กลบัมาเป็นปกตมิากขึน้ แต่ด้วยราคาสนิค้าเกษตรหลายชนดิทีต่กต�า่ และระดับหนีค้รวัเรอืนทีย่งัสงู ยงัเป็นตวักดดันต่อเนือ่ง 

ดังนัน้ การบรโิภคประชาชนในประเทศปีหน้าจงึน่าจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 การปรบัโครงสร้างภาษ ี- ในขณะนี ้เริม่มรีายละเอยีดมากขึน้ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในบางกลุม่ภาษ ีซึง่นกัลงทุนควร

จบัตาใกล้ชดิ เพราะการปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่ ส่งผลต่อก�าลงัซือ้ประชาชนโดยตรง และทศิทางของอตัราภาษี

นติบิคุคลภายหลงัปี 2558 ยงัเป็นความเสีย่งส�าหรบัผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน

 ผลกระทบของนโยบายการเงนิต่างประเทศ

 ในปี 2558 ทิศทางนโยบายการเงนิของต่างประเทศโดยรวมยงัเป็นไปในทางท่ีเอือ้ต่อการลงทุนในหุน้ โดยประเทศท่ียงั

มีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ญ่ีปุ่น หรือจีน ธนาคารกลางของประเทศกลุ่มนี้ยังคงเน้นการ

ผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านสหรัฐฯ การเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้น 

เป็นสิง่ทีต่ลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้แล้ว ประเด็นนีจ้งึไม่น่ามผีลต่อบรรยากาศการลงทนุในหุน้อกีมากนกั นอกจากนี ้ยงัมโีอกาส

มากขึน้ทีส่หรฐัฯ อาจจะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป หลงัจากอตัราเงนิเฟ้อในประเทศได้ลดลงในช่วงทีผ่่านมา และ

สหรฐัฯ เองน่าจะพยายามรกัษาระดับค่าเงนิดอลลาร์ไม่ให้แขง็ค่ามากเกินไปเมือ่เปรยีบเทียบกบัค่าเงนิสกุลอืน่ ส่วนทิศทางอตัรา

ดอกเบีย้ในประเทศไทย คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรกัษาระดับอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่1.75 - 2.00% เพือ่ช่วย

สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดังนัน้ ผลกระทบเชงิ Sentiment ของการเปลีย่นแปลงทศิทางนโยบายการเงนิต่อตลาดหุน้นัน้

น่าจะค่อนข้างจ�ากัด นอกจากนี ้ถ้าพจิารณาจากภาวะปัจจบุนั นกัลงทนุต่างชาตใิห้น�า้หนกัการลงทนุในหุน้ไทยในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา

ไม่มากนกั ดังนัน้ ประเด็น “เงนิทุนไหลกลบั” จงึไม่น่ากังวลเท่าไหร่นกั การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและเสถยีรภาพทางการเมอืง

น่าจะเป็นปัจจยัท่ีชีถ้งึทศิทางตลาดหุน้ในปี 2558 มากกว่า

 ส�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2557 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัท่ี 16 มนีาคม 2558 เท่ากับ 521.80 ล้านบาท หรอื 25.2880 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด�าเนนิงาน

ย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 15.96

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 ทีมจดัการกองทนุ

	 	 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

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

 กองทนุเปิดบวัหลวงปัจจัย 4 (เดิมชือ่ กองทนุเปิดทรพัย์บวัหลวง) เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม 

บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 

โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 

10.00 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ตามข้อบังคับ 

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ 

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

ของกองทุน ซึ่งจะท�าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 

ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงปัจจัย 4 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)

3 เดือน
ต้ังแต่ 28 พ.ย. 57

ถึง 27 ก.พ. 58*

6 เดือน
ต้ังแต่ 29 ส.ค. 57

ถึง 27 ก.พ. 58*

1 ปี
ต้ังแต่ 28 ก.พ. 57

ถึง 27 ก.พ. 58*

3 ปี
ต้ังแต่ 24 ก.พ. 55

ถึง 27 ก.พ. 58*

5 ปี
ต้ังแต่ 26 ก.พ. 53

ถึง 27 ก.พ. 58*

10 ปี
ต้ังแต่ 25 ก.พ. 48

ถึง 27 ก.พ. 58*

มูลค่าหน่วยลงทุน** (บาท) 25.9297 27.6159 23.5892 17.7603 10.2086 7.5641

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 1.53 -0.95 15.96 54.02 167.95 261.62

เกณฑ์มาตรฐาน AIMC*** -0.43 1.63 19.74 38.47 120.00 114.45

หมายเหตุ   ช่ือเดิม กองทุนเปิดทรัพย์บัวหลวง เปล่ียนเป็น กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีผลต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน

	*				วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำาการก่อนหน้า

**		มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันทำาการต้นรอบท่ีใช้ในการคำานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

***	เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ย้อนหลัง 3 ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันที่ 17 มีนาคม 2557 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 1.00

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่จ่ายปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูยื้มเงนิ และการก่อภาระผกูพัน

ณ วันที ่16 มีนาคม 2558

รายละเอียดการลงทุน ระดับ  

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 522,264,483.97 100.09

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พาณิชย์

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  15,994,550.00  3.07 

บมจ. ซีพี ออลล์ -  34,673,100.00  6.65 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  14,957,106.60  2.87 

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  13,750,590.30  2.64 

บมจ. แม็คกรุ๊ป  13,890,800.00  2.66 

บมจ. ออฟฟิศเมท  5,437,625.00  1.04 

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  7,629,090.00  1.46 

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ -  7,253,900.00  1.39 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  55,398,400.00  10.62 

อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป -  47,059,200.00  9.02 

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  14,901,390.00  2.86 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป -  33,022,500.00  6.33 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  20,093,300.00  3.85 
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ  

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บมจ. ไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร -  1,369,900.00  0.26 

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์  30,352,725.00  5.82 

การแพทย์

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล -  2,039,340.00  0.39 

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ -  29,460,570.00  5.65 

บมจ. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์  5,308,400.00  1.02 

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ -  17,237,660.00  3.30 

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป  9,133,200.00  1.75 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  1,194,930.00  0.23 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  16,195,200.00  3.10 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  10,440,225.00  2.00 

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  11,328,210.00  2.17 

บมจ. มั่นคงเคหะการ -  7,184,000.00  1.38 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค -  4,461,080.00  0.85 

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป -  950,160.00  0.18 

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  15,142,098.00  2.90 

บมจ. ยูนิเวนเจอร์  13,812,205.00  2.65 

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  19,944,945.54  3.82 
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ  

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  14,501,243.35  2.78 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  28,146,840.18  5.39 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 521,796,178.86

มูลค่าหน่วยลงทุน 25.2880

ค�าอธิบาย Corporate Governance Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถึง  ดี (Good)  

          หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

• รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 29.92 5.57

2. กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้�าประกัน

14.49 2.70

3. กลุ่มตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เช่น ธุรกรรมการซ้ือโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เร่ืองการลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	วันทำาการสุดท้ายของดือน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไว้ทุกตัวในพอร์ต ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้�า/ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง

วันครบ
ก�าหนด

อันดับ                  
ความน่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/04/15 - 10,000,000.00 9,976,428.30

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/05/15 - 10,000,000.00 9,968,517.24

4. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 14,501,243.35

5. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 3,964,042.02

6. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 24,182,798.16



11

BBASIC

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

 AAA เป็นอนัดับท่ีสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งทีสู่งทีส่ดุ ท่ีจะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของ

ธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียั

ส�าคญั

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที ่17 มีนาคม 2557 ถงึวันที ่16 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s Direct Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,901.80 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 98.04 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 392.14 0.12

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 164.60 0.05

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) 66.11 0.02

ค่าบริการ (Service Charge) 62.07 0.02

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 1,438.15 0.44

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 245.68 0.07

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 5,930.44 1.81

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำานวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีสำานักงานของบริษัทจัดการ	และสำานักงานใหญ่	และ

สำานักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 305,031,580.84

326,754,062.00

PTR = 0.93

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที ่17 มีนาคม 2557 ถงึวันที ่16 มีนาคม 2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า 

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 15.1

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 14.3

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 13.1

4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 10.4

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 9.3

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 9.1

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 8.1

8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.4

9 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 5.4

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 4.3

11 อื่นๆ 3.5

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,438,146.84 บาท
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รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงปัจจยั 4

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 ซึง่ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอยีด 

เงนิลงทุน ณ วนัท่ี 16 มนีาคม 2558 และงบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมลู

ทางการเงนิท่ีส�าคัญส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล 

ทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก 

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ 

ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน 

โดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง 

การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเหน็ของข้าพเจ้า
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 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 ณ วนัที ่16 มนีาคม 2558 

และผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคัญส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน 

โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

(นางสาวชมภนูชุ  แซ่แต้)                                             

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 8382

บรษิทั พวี ีออดิท จ�ากัด

กรงุเทพฯ 8 เมษายน 2558 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 3, 7, 8  478,838,277.44  114,297,440.76 

(ราคาทุน ปี 2558: 490,144,898.34 บาท) 

(ราคาทุน ปี 2557: 109,318,196.59 บาท)

เงินฝากธนาคาร 6, 8  42,569,988.47  9,759,042.52 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8  856,218.06  379,767.55 

จากการขายเงินลงทุน 8  291,524.28  628,868.23 

รวมสินทรัพย์  522,556,008.25  125,065,119.06 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 8  225,278.30  659,471.64 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  515,328.45  164,312.49 

หนี้สินอื่น  19,222.64  5,849.15 

รวมหนี้สิน  759,829.39  829,633.28 

สินทรัพย์สุทธิ  521,796,178.86  124,235,485.78 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  206,341,263.16  50,314,384.70 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (51,078,667.87) (307,486,143.80)

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4 366,533,583.57 381,407,244.88 

สินทรัพย์สุทธิ  521,796,178.86  124,235,485.78 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  25.2880  24.6918 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  20,634,126.3156  5,031,438.4700 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  447,400  15,994,550.00 3.34

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  900,600  34,673,100.00 7.24

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,466,383  14,957,106.60 3.12

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  1,729,634  13,750,590.30 2.87

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  992,200  13,890,800.00 2.90

บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)  102,500  5,381,250.00 1.12

 98,647,396.90 20.59

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,495,900  7,449,582.00 1.56

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  853,400  7,253,900.00 1.51

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  108,200  55,398,400.00 11.57

 70,101,882.00 14.64
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,238,400  47,059,200.00 9.83

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)  686,700  14,901,390.00 3.11

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  555,000  33,022,500.00 6.90

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด (มหาชน)  599,800  20,093,300.00 4.20

บริษัท ไทยเทพรส จ�ากัด (มหาชน)  53,200  1,369,900.00 0.29

บรษิทั ไทยยเูนยีน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากดั (มหาชน)  1,498,900  29,978,000.00 6.26

 146,424,290.00 30.59

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน)  248,700  2,039,340.00 0.43

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  1,465,700  29,460,570.00 6.15

บรษิทั โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ จ�ากดั (มหาชน)  36,800  5,262,400.00 1.10

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  921,800  17,237,660.00 3.60

 53,999,970.00 11.28

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,416,000  9,133,200.00 1.91

 9,133,200.00 1.91
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  319,500  1,194,930.00 0.25

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  385,600  16,195,200.00 3.38

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)

 1,546,700  10,440,225.00 2.18

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,186,200  11,328,210.00 2.37

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)  1,436,800  7,184,000.00 1.50

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  3,879,200  4,461,080.00 0.93

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)  4,182,900  15,142,098.00 3.16

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  1,620,200  13,690,690.00 2.86

 79,636,433.00 16.63

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน  457,943,171.90 95.64

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  128,400  950,160.00 0.20

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน  950,160.00 0.20
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 4/91/58 - CB15430B 30/04/15  10,000  9,976,428.30 2.08

งวดที่ 45/182/57 - CB15514A 14/05/15  10,000  9,968,517.24 2.08

รวมพันธบัตร  19,944,945.54 4.16

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 490,144,898.34 บาท)  478,838,277.44 100.00
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุตธิรรม  มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามัญ

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  202,300  9,963,275.00 8.72

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  383,900  16,219,775.00 14.20

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  606,083  8,909,420.10 7.79

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  400,000  3,920,000.00 3.43

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  16,500  267,300.00 0.23

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)  278,300  6,094,770.00 5.33

 45,374,540.10 39.70

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,038,200  6,488,750.00 5.68

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  31,000  13,206,000.00 11.55

 19,694,750.00 17.23

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)  226,800  6,804,000.00 5.95

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  192,300  10,480,350.00 9.17
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุตธิรรม  มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บรษิทั ไทยยเูนยีน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากดั (มหาชน)  125,300  8,520,400.00 7.45

 25,804,750.00 22.57

การแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)  39,800  3,562,100.00 3.12

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  911,900  9,392,570.00 8.22

 12,954,670.00 11.34

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  300,000  2,940,000.00 2.57

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  1,107,600  1,052,220.00 0.92

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)  463,600  1,483,520.00 1.30

 5,475,740.00 4.79

รวมหุ้นสามัญ  109,304,450.10 95.63

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 1/91/57 - CB14410C 10/04/14  5,000  4,992,990.66 4.37

รวมพันธบัตร  4,992,990.66 4.37

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 109,318,196.59 บาท)  114,297,440.76 100.00
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 8  4,072,116.55  10,124,340.56 

รายได้ดอกเบี้ย 8  711,362.85  705,791.45 

รวมรายได้  4,783,479.40 10,830,132.01 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 8  5,244,921.64  5,889,374.58 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  104,898.39  142,891.00 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8  419,593.52  471,149.91 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  51,100.00  51,100.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 8  512,963.79  1,028,600.47 

รวมค่าใช้จ่าย  6,333,477.34 7,583,115.96 

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (1,549,997.94)  3,247,016.05 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 17,379,375.07 185,281,727.05 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (16,285,865.07) (289,559,060.15)

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไม่เกดิขึน้ 1,093,510.00 (104,277,333.10)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (456,487.94) (101,030,317.05)



26

BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน (1,549,997.94)  3,247,016.05 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 17,379,375.07 185,281,727.05 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (16,285,865.07) (289,559,060.15)

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (456,487.94) (101,030,317.05)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9) (14,417,173.37)  - 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  565,864,953.56 73,531,587.78 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (153,430,599.17) (710,634,371.50)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 412,434,354.39 (637,102,783.72)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 397,560,693.08 (738,133,100.77)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  124,235,485.78  862,368,586.55 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 521,796,178.86 124,235,485.78 

หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  5,031,438.4700  29,736,067.5489 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  21,476,666.0238  2,720,046.7636 

หัก :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (5,873,978.1782) (27,424,675.8425)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  20,634,126.3156  5,031,438.4700 
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (456,487.94) (101,030,317.05)

ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (763,077,612.44) (438,048,148.75)

การขายเงินลงทุน 400,031,580.85 1,031,197,037.72 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (401,295.09) (206,046.88)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (476,450.51) 1,729,433.71 

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 337,343.95 3,330,151.77 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 27,446.71 

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (434,193.34) (14,055,933.76)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 351,015.96 (583,361.92)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น 13,373.49 (23,453.66)

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (17,379,375.07) (185,281,727.05)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 16,285,865.07 289,559,060.15 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน (365,206,235.07) 586,614,140.99 
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  565,864,953.56 73,531,587.78 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (153,430,599.17) (710,634,371.50)

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (14,417,173.37)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 398,017,181.02 (637,102,783.72)

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 32,810,945.95 (50,488,642.73)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  9,759,042.52 60,247,685.25 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 42,569,988.47 9,759,042.52 
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BBASIC

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  24.6918  29.0007  18.8358 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ *  (0.1231)  0.2340  0.1317 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  27.3252  8.0719  4.7375 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  (25.6059)  (12.6148)  5.2957 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  1.5962  (4.3089)  10.1649 

หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  (1.0000)  -  - 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  25.2880  24.6918  29.0007 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  (0.14)  (27.54)  46.52 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  521,796  124,235  862,369 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.94  2.07  1.83 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.46  2.95  2.42 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***

 144.52  1,334.32  101.23 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*
** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2558

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  13.6699  10.5986  7.1015 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ *  0.2049  0.2433  0.0999 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  2.2840  1.9242  0.6845 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  2.6770  0.9038  2.7127 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  5.1659  3.0713  3.4971 

หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  - 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  18.8358  13.6699  10.5986 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  33.58  24.83  38.02 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  507,188  372,454  289,297 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.85  1.87  1.91 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.19  3.82  3.00 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***

 107.32  132.00  131.12 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*
** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่16 มีนาคม 2558

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงปัจจยั 4

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 มีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้าน 

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

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

ผลประโยชน์ของกองทุน

กองทนุเป็นกองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุนใน

หลกัทรพัย์เฉพาะกลุม่บรษิทัท่ีท�าธรุกิจเก่ียวข้องกับปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย เครือ่งนุง่ห่ม และยารกัษาโรค โดยเฉลีย่ใน

รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า 80% ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน ส่วนท่ีเหลอืจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก และ/หรอืการ

หาดอกผลโดยวธิอีืน่

กองทุนมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดในหนงัสอืชีช้วน

เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2556 กองทนุได้เปลีย่นชือ่จากเดมิชือ่ “กองทุนเปิดทรพัย์บวัหลวง” เป็น “กองทนุเปิดบวัหลวงปัจจยั 4” 

และแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ

2. เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ

 งบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึ

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศไทย นอกจากนีง้บการเงนิได้จดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรปูแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรือ่ง “การ

บญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทุนได้

จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้
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 ก) กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทีในปี 2557

 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

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) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

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 ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธรุกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 

ท่ียกเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด�าเนนิงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า



33

BBASIC

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ

และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ 

การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 29 เรือ่ง 

การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

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) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/
การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2557) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) สนิค้าคงเหลอื
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/
การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2557) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผดิพลาด

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) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 23 (ปรบัปรงุ 2557) ต้นทุนการกู้ยมื  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 26 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน  

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 และสินทรัพย์ที่อาจ
เกดิขึน้  
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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 ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2557) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณท่ีีไม่มคีวามเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

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

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้-รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกับบรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรบัปรงุ 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 
และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรบัปรงุ 2557)

การประเมนิว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/
การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรบัปรงุ 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ และ 
การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรบัปรงุ 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 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�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงิน
ทนุขัน้ต�า่และปฏสิมัพนัธ์ของรายการเหล่านี ้ส�าหรบัมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน   

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรงุ 2557) 

สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 
(ปรบัปรงุ 2557)

การจ่ายสนิทรพัย์ท่ีไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรงุ 2557) 

การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2557) สัญญาประกันภัย
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 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน 

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้

3. สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั

 การแบ่งปันส่วนทนุ

 กองทุนจะบนัทึกลดก�าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล

 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทนุท่ีมตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของ

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทนุทีไ่ม่มตีลาดซือ้ขายรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมท่ีประมาณขึน้โดยผูจ้ดัการกองทุน ซึง่

พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - กองทุนใช้วธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่ายในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี ้ซึง่มอีายคุรบก�าหนดภายใน 90 วนั นบั

ตัง้แต่วนัทีล่งทนุและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายเุมือ่มลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีน้ัน้ไม่แตกต่างจากราคาทนุตดัจ�าหน่ายอย่างเป็น

สาระส�าคญั

 ก�าไรหรอืขาดทนุสทุธท่ีิยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนให้เป็นมลูค่ายตุธิรรมจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน ณ วนั

ทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายได้นบัแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธท่ีิจะได้รบั

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน
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 การใช้ประมาณการทางบญัชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีเก่ียวข้องกับสินทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้

4. ก�าไรสะสมต้นปี

บาท

2558 2557

ขาดทนุสะสมส่วนท่ีไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก (195,424,466.20) (195,424,466.20)

รายได้จากการลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 17 ม.ีค. 43) 45,843,034.16 42,596,018.11

รายการก�าไรสุทธทิีเ่กิดขึน้จากเงนิลงทนุสะสม (เริม่สะสม 17 ม.ีค. 43) 526,009,432.75 340,727,705.70

รายการก�าไรสุทธทิีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 17 ม.ีค. 43) 4,979,244.17 294,538,304.32

ก�าไรสะสมต้นปี 381,407,244.88 482,437,561.93

5. ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนสรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงนิฝากธนาคาร

 ณ วนัที ่16 มนีาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 3,959,772.80 1,203,181.20 0.375 0.50

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 24,160,597.44 4,292,343.91 0.87 1.00
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บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 14,449,618.23 4,263,517.41 1.25 1.90

รวมเงินฝากธนาคาร 42,569,988.47 9,759,042.52

7. ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

 กองทนุได้ซือ้ขายเงนิลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 16 มนีาคม 2558 โดยไม่รวมเงนิลงทนุในตัว๋สัญญาใช้เงนิเป็นจ�านวนเงนิ 

1,163.11 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงนิ 1,469.25 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 355.96 (ปี 2557: ร้อยละ 400.45) 

ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 16 มนีาคม 2558 และ 2557 มดัีงต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,244,921.64 5,889,374.58 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 419,593.52 471,149.91 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 55,379.00 15,562.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 105,133.07 51,006.64 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน       - 27,784,425.22 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน       - 108,795,977.03 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล       - 2,095,700.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 18,247.00 23,619.74 ราคาตลาด
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ค่านายหน้า 171,555.59       256,375.72       ราคาตลาด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน       - 11,466,610.99 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน       - 71,252,071.09 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล       - 431,672.00 ตามที่ประกาศจ่าย

 ณ วนัที ่16 มนีาคม 2558 และ 2557 กองทุนมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 396,469.33 85,809.76

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 3,959,772.80 1,203,181.20

ดอกเบี้ยค้างรับ 4,269.22 2,103.22

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 44,963.81 9,751.59

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน       - 155,159.74

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน       - 550,347.22
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 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่

16 มนีาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน        - 14,947,944.30

9. การแบ่งปันส่วนทนุ

 เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2557 กองทุนได้จ่ายเงนิปันผลในอตัราหน่วยละ 1.00 บาท รวมเป็นเงนิ 14.42 ล้านบาท

10. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ

 กองทุนไม่มนีโยบายท่ีจะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเก็งก�าไรหรอืการค้า

 มลูค่ายตุธิรรม 

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาดท่ีแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยถอืตามราคาทีซ่ือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทนุเชือ่ว่ามลูค่าตามบญัชขีอง

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดังกล่าวจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ

เปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด

ลดลง ราคาตราสารหนีจ้ะมรีาคาเพิม่สูงขึน้ ยิง่ตราสารหนีม้อีายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนีน้ัน้กจ็ะมคีวามอ่อนไหวต่อการ

ปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเส่ียงที่อาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทุนมลีกูหนี ้อย่างไรก็ตาม สนิทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน จงึไม่คาดว่าจะ

ได้รบัความเสยีหายจากการเก็บหนี้

 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 กองทุนไม่มสิีนทรพัย์หรอืหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ  ดังนัน้จงึไม่มคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น
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 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว 

ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผล 

กระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออก

ตราสารว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใด อนัอาจจะท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

 การบรหิารความเสีย่ง

 กองทนุบรหิารความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การกระจายประเภท

เงนิลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกจิการท่ีจะลงทุน

11. การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 8 เมษายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง

ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนบัสนนุ คัดค้าน งดออก

เสียง

26 มี.ค. 57 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 1 7 0 0 -

3 เม.ย. 57 บมจ. ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักส์

1 8 0 1 วาระที่ 5 ไม่อนุมัติให้นายชาน ชู 
ชง กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เข้าร่วมประชุมบริษัทน้อยกว่า 
75%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ 
การเพิ่มวงเงินการออกและ 
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยและเพิ่มอ�านาจด�าเนิน
การในการกระท�าการแทนบริษัท 
ให้แก่กรรมการผู้มีอ�านาจ 
อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ 
งดออกเสียง

9 เม.ย. 57 บมจ. สยามโกลบอล
เฮ้าส์

1 13 0 0 -

10 เม.ย. 57 บมจ. โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์

1 13 0 1 วาระท่ี 14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง

ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนนุ คัดค้าน งดออก

เสียง

11 เม.ย. 57 บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซ
แอ็นซ์

1 8 0 2 วาระที่ 2 พิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 19 กันยายน 
2556 งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

22 เม.ย. 57 บมจ. โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์

1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2556 งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 57 บมจ. เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น

1 10 0 0 -

24 เม.ย. 57 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 0 0 1 -

24 เม.ย. 57 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 9 0 1 วาระท่ี 10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
งดออกเสียง

25 เม.ย. 57 บมจ. ผลิตภัณฑ์ 
ตราเพชร

1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง

ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนบัสนนุ คัดค้าน งดออก

เสียง

25 เม.ย. 57 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร

1 7 0 1 วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม 
งดออกเสียง

25 เม.ย. 57 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 57 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ วนัที ่28 มีนาคม 
2556 งดออกเสียง
วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
งดออกเสียง

10 ก.ค. 57 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร

1 3 0 1 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง

29 ก.ค. 57 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง

13 ต.ค. 57 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง

13 ต.ค. 57 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล

1 8 0 0 -

15 ต.ค. 57 บมจ. โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง

9 ธ.ค. 57 บมจ. แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์

1 4 0 1 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง

ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนนุ คัดค้าน งดออก

เสียง

9 ธ.ค. 57 บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ 1 4 0 2 วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
2557 วนัท่ี 21 เมษายน 2557 งด
ออกเสียง
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
งดออกเสียง

24 ธ.ค. 57 บมจ. ไทยยูเนียน 

โฟร์เซ่น โปรดักส์

1 3 0 1 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระที่ 2 ไม่อนุมัติให้บริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อยเข้าท�าเรายการซื้อ
เงินลงทุนในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ 
เวียดนาม ลิมิเต็ด ภายใต้เงื่อนไข
ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเดิม 
ที่ได้พิจารณาไปแล้วในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (ไม่เห็นด้วย) 
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 

(Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 8 เมษายน 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


