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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงร่วมทนุ

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 มุมมองภาพรวมภาวะตลาดหุน้

 ตลอดเดือนมนีาคม - เมษายน 2558 ตลาดหุน้ไทยแกว่งตวัในช่วง 1,480 - 1,580 จดุ เนือ่งจากยงัขาดปัจจยัขบัเคลือ่น 

ในทางบวก โดยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัซบเซา ท้ังการบรโิภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ส่งสัญญาณหดตวัลงอกี 

เมื่อเทียบกับไม่ก่ีเดือนก่อนหน้า แม้ภาคการท่องเท่ียวจะขยายตัวได้ดี จากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แต่ล�าพังอาศัยภาคการท่องเท่ียวนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้ ส่วนการเบิกจ่ายภาครัฐนั้นคาดว่าจะเห็น

ความคืบหน้าในครึง่ปีหลงั

 ส�าหรับปัจจัยต่างประเทศ ประเด็นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจหวนกลับมากดดันตลาดอยู่เป็นระยะๆ แม้ประธาน

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะยงัรรีอทีจ่ะปรบัขึน้ดอกเบีย้ก็ตาม หลงัเศรษฐกิจสหรฐัฯ เริม่ชะลอตวั แต่โดยรวมนบัว่ายงัเป็น

ภาวะขยายตวั แต่ถ้าหากประธานเฟดเริม่เปลีย่นท่าที ก็อาจกลายเป็นปัจจยัลบกดดันตลาดได้ นอกจากนี ้ในครึง่หลงัของเดือน

เมษายน ตลาดหุน้ในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมกีารปรบัตวัขึน้ในช่วงก่อนหน้า ไม่ว่าทางฝ่ังอเมรกิา ยโุรป หรอืเอเชยี 

เริ่มเห็นโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงบ้าง ส่วนตลาดหุ้นประเทศกลุ่ม TIPs (ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ซึ่ง Side-ways มาได้

ช่วงหนึง่แล้ว ก็หดตวัลงเช่นกัน เงือ่นไขต่างๆ ก�าลงัสร้างความเส่ียงและกดดันบรรยากาศการลงทนุของตลาดในระยะสัน้ 

 ถ้าเศรษฐกิจไทยยงัคงเตบิโตต�า่กว่าระดับปกตต่ิอไปเรือ่ยๆ (และน่าจะยงัไม่เหน็การฟ้ืนตวัได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558) 

ตลาดหุน้ไทยจงึขาดแรงขบัเคลือ่นท้ังจากภายในและภายนอก และมโีอกาสมากขึน้ท่ีจะปรบัฐานได้ต่อเนือ่ง 

 ส�าหรบัผลประกอบการหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในไตรมาส 1 ปี 2558 นัน้ ค่อนข้างน่าผดิหวงั ปรมิาณหนี ้NPL ท่ีเพิม่ขึน้ 

แม้จะยงัไม่ถงึระดับท่ีน่าเป็นห่วง แต่ก็เป็นสาเหตทุีท่�าให้มลูค่าหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ต�า่ลงในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ส�าหรบั

หุน้ในอตุสาหกรรมอืน่ท่ีเคยชะลอตวัมาตลอด เช่น ค้าปลกี ยานยนต์ เริม่มสีญัญาณทีฟ้ื่นตวัขึน้ ส�าหรบัในกลุม่หุน้ขนาดใหญ่นัน้ 

มเีพยีงหุน้กลุม่พลงังานซึง่ปรบัตวัขึน้ตามราคาน�า้มนัในตลาดโลก ทีพ่อจะช่วยเสรมิดัชน ีSET ได้บ้าง 

 SET Index ทีป่รบัตวัลงมาถงึระดับปัจจบุนั คดิเป็น P/E ปี 2558 ท่ี 15.1 เท่า (Bloomberg Consensus) ขณะทีต่ลาดหุน้

อนิโดนเีซยีอยูท่ี ่15.8 เท่า และตลาดหุน้ฟิลปิปินส์อยูท่ี่ 19.9 เท่า พจิารณาเฉพาะตลาดอนิโดนเีซยี ซึง่เคยม ีP/E สูงกว่าตลาดไทย

พอสมควร แต่หลังจากปรับลดลงมาค่อนข้างแรง ท�าให้ระดับมูลค่าของหุ้นไทยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียไม่ได้มีส่วนลดมาก

เท่ากับช่วง 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ในขณะทีอ่นิโดนเีซยีมอีตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจทีสู่งกว่าไทย ตลาดหุน้ไทยจงึไม่ได้มี

ความน่าสนใจมากกว่าเมือ่เทียบกับอนิโดนเีซยี หากประเมนิจากระดับราคาหุน้กับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
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 อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ี SET Index จะลดลงแรงจากระดับนี้ น่าจะมีโอกาสไม่มาก เพราะตลาดรับรู้ปัจจัยลบทาง

เศรษฐกิจไปแล้วในระดับหนึง่ อกีทัง้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้อ่อนแอถงึขัน้หดตวัแต่อย่างใด 

 คาดการณ์ว่าตลาดหุน้ไทยจะยงัคงปรบัฐานช่วงส้ันๆ ในอกี 1 - 2 เดือนข้างหน้า แม้อาจฟ้ืนตวัขึน้ได้ แต่โอกาสทีจ่ะ

ปรบัขึน้อย่างต่อเนือ่งยงัเป็นไปได้ยาก ตราบเท่าทีไ่ม่มสีญัญาณว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม หากเกดิแรงขายจนตลาดปรบั

ตวัลงอย่างแรง โดยไม่ได้เกิดจากปัจจยัลบตวัใหม่ทีม่นียัส�าคัญ นกัลงทนุควรจบัจงัหวะเข้าซือ้สะสม เพือ่รอการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

ในครึ่งปีหลัง ที่น่าจะเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมท้ังการลงทุนของภาครัฐ ที่ช่วยหนุนเสริมการลงทุนภาคเอกชน

ให้กระเตือ้งขึน้

 ส�าหรับการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน มีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 997,844.91 ล้านบาท หรือ 4.1969 บาทต่อหน่วยลงทุน และมี 

ผลการด�าเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 9.35

 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 วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555

นางสาวรุ่งนภา  เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558
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กองทนุเปิดบัวหลวงร่วมทนุ

 กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุญาตจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน  

5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย (มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทุน 

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน ตามข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ

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

ของกองทุน ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคุมดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน ซึ่งจัดการ

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  

30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงร่วมทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค.	58	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	25	เม.ย.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	เม.ย.	55	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	30	เม.ย.	53	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	29	เม.ย.	48	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 4.2208 4.3256 4.5381 5.5124 5.7598 7.9997

กองทนุเปิดบัวหลวงร่วมทนุ	 0.37 -0.70 9.35 45.40 162.48 304.33

เกณฑ์มาตรฐาน*** -1.63 -1.81 10.46 28.36 103.72 136.08

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

	 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหลัง	3	ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

พฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555 0.73964202

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2555 วันที่ 8 มิถุนายน 2555 0.79690703

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 วันที่ 11 กันยายน 2555 0.02929221

สิงหาคม - ตุลาคม 2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 0.56860495

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556 0.62996566

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 0.28000000

สิงหาคม - ตุลาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 0.15000000

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 0.38760000

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 0.26150000

สิงหาคม - ตุลาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 0.05820000

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

หมายเหตุ ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	1,005,033,982.58	 	100.72	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง - 15,801,225.00 1.58

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 72,597,450.00 7.28

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 11,903,840.00 1.19

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 26,249,010.00 2.63

บมจ. ธนาคารทหารไทย 17,708,152.00 1.77

พาณิชย์

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 49,244,500.00 4.94

บมจ. ซีพี ออลล์ - 86,391,800.00 8.66

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  19,288,451.44  1.93 

บมจ. แม็คกรุ๊ป 2,636,920.00 0.26

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 5,999,616.00 0.60

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป - 11,164,000.00 1.12

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 141,816,800.00 14.21

รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 41,223,150.00 4.13

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 70,230.00 0.01

บมจ. ปตท. 66,109,200.00 6.63

อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป - 24,948,000.00 2.50

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป - 42,476,850.00 4.26

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 18,504,840.00 1.85

การแพทย์

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ - 26,858,563.00 2.69

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ - 22,274,850.00 2.23

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 21,042,345.00 2.11

บมจ. สามารถเทลคอม 8,285,760.00 0.83

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 2,254,989.00 0.23

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 1,492,272.00 0.15

ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 72,860,000.00 7.30

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 3,241,000.00 0.32

สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 11,612,160.00 1.16

บมจ. แพลน บี มีเดีย - 7,737,610.00 0.78
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รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค - 5,832,000.00 0.58

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป - 2,246,743.40 0.23

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  12,047,500.00 1.21

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ 398,650.00 0.04

ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 33,483,360.00 3.36

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 7,424,000.00 0.74

บมจ. การบินกรุงเทพ - 22,088,000.00 2.21

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 363,558.00 0.04

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14,995,111.18 1.50

ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง 19,988,762.48 2.00

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 20,690,410.22 2.07

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  33,682,303.86  3.38 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 997,844,906.51

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาท/หน่วยลงทุน) 4.1960
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถึง  ดี (Good)  

          หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 34.98 3.50

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

20.69 2.07

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0
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	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้

ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 13/05/15 - 20,000,000.00 19,988,762.48

2.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/05/15 - 10,000,000.00 9,996,738.05

3.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/05/15 - 5,000,000.00 4,998,373.13

4.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  4,849,257.94 

5.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 20,690,410.22

6.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 28,833,045.92

ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

 AAA เป็นอันดับท่ีสูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ 
ดอกเบ้ียตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืน

 AA ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�ามาก

 A ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�า

 BBB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูง

 B ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูงมาก

 C ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบ้ียตามก�าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียอย่างมีนัยส�าคัญ

 D ตราสารหน้ีท่ีไม่สามารถช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียได้ (Default)

 อันดับความน่าเช่ือถือจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพ่ือจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
ความน่าเช่ือถือภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 8,293.91 1.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 248.82 0.03

ค่าจัดท�าแบบฟอร์ม (Form Printing Expense) 277.53 0.03

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 208.62 0.03

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 1,201.56 0.15

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 321.21 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 9,350.09 1.13

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 300,762,438.40
829,339,076.05

PTR = 0.36

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 15.20

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 11.89

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 10.09

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 8.25

5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 8.25

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 7.30

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 7.08

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.79

9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 6.78

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 5.71

11 อื่นๆ 12.66

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,285,671.44 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด

เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ 

ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน

โดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า



17

BCAP

 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

และผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

(นายอุดม  ธนูรัตน์พงศ์)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 2 มิถุนายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 929,798,830.49 บาท

ในปี 2558 และ 496,405,791.63 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  942,513,609.56  506,077,554.80 

เงินฝากธนาคาร 6, 8  54,148,563.83  31,104,365.46 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8  8,371,809.19  4,676,761.89 

จากการขายเงินลงทุน  901,248.65  - 

รวมสินทรัพย์  1,005,935,231.23  541,858,682.15 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 8  7,074,169.42  152,820.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  987,670.36  552,043.57 

หนี้สินอื่น  28,484.94  15,082.95 

รวมหนี้สิน  8,090,324.72  719,946.52 

สินทรัพย์สุทธิ 	997,844,906.51	 	541,138,735.63	



19

BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ	:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,377,530,765.24  1,189,752,430.90 

ขาดทุนสะสม

บัญชีปรับสมดุล (1,077,178,919.24) (404,121,305.72)

ขาดทุนสะสมจากการด�าเนินงาน 4 (302,506,939.49) (244,492,389.55)

สินทรัพย์สุทธิ  997,844,906.51  541,138,735.63 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  4.1969  4.5483 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  237,753,076.5233  118,975,243.0897 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	124,747,020.00	 13.24

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              383,100  70,873,500.00 7.52

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  310,400  11,484,800.00 1.22

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  1,254,000  25,080,000.00 2.66

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  6,657,200  17,308,720.00 1.84

พาณิชย์ 	155,515,032.90	 16.50

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  1,322,000  48,914,000.00 5.19

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  2,018,500  84,777,000.00 9.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,985,657  19,260,872.90 2.04

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  184,400  2,563,160.00 0.27

วัสดุก่อสร้าง 	158,839,800.00	 16.86

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,171,800  5,859,000.00 0.62

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,116,400  11,164,000.00 1.19

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  263,600  141,816,800.00 15.05

พลังงานและสาธารณูปโภค 	107,332,350.00	 11.38

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  272,100  41,223,150.00 4.37
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  185,700  66,109,200.00 7.01

อาหารและเครื่องดื่ม 	85,203,590.00	 9.04

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  604,800  24,948,000.00 2.65

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  726,100  41,750,750.00 4.43

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  907,100  18,504,840.00 1.96

การแพทย์ 	48,798,360.00	 5.18

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน)  1,318,700  26,637,740.00 2.83

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  1,142,300  22,160,620.00 2.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	32,603,330.00	 3.47

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  691,500  20,745,000.00 2.20

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  302,400  8,164,800.00 0.87

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  891,300  2,228,250.00 0.24

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  96,400  1,465,280.00 0.16

ประกันภัยและประกันชีวิต 	76,101,000.00	 8.07

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  1,457,200  72,860,000.00 7.73

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  231,500  3,241,000.00 0.34

สื่อและสิ่งพิมพ์ 	19,349,770.00	 2.05

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  806,400  11,612,160.00 1.23
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  1,532,200  7,737,610.00 0.82

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	20,262,400.00	 2.15

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  5,400,000  5,832,000.00 0.62

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  413,300  2,231,820.00 0.24

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,431,250  11,803,500.00 1.25

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  47,600  395,080.00 0.04

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	62,995,360.00	 6.67

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  6,975,700  33,483,360.00 3.54

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  25,600  7,424,000.00 0.79

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,104,400  22,088,000.00 2.34

ยานยนต์ 	15,418,165.00	 1.64

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  1,915,300  15,418,165.00 1.64

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 	363,558.00	 0.04

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

  ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 1

  

102,700 

 

 363,558.00 

 

0.04

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	907,529,735.90	 96.29
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 29/27/58 - TB15513A 13/05/15  20,000  19,988,762.48 2.12

รวมตั๋วเงินคลัง 	19,988,762.48	 2.12

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 44/182/57 - CB15507A 07/05/15  10,000  9,996,738.05 1.06

งวดที่ 5/91/58 - CB15507B 07/05/15  5,000  4,998,373.13 0.53

รวมพันธบัตร 	14,995,111.18	 1.59

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	929,798,830.49	บาท) 	942,513,609.56	 100.00
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	68,936,950.00	 13.62

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              280,000  52,780,000.00 10.43

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  170,600  7,335,800.00 1.45

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  53,300  8,821,150.00 1.74

พาณิชย์ 	114,174,900.00	 22.56

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  854,700  40,811,925.00 8.06

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  1,580,800  66,393,600.00 13.12

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  516,250  6,969,375.00 1.38

วัสดุก่อสร้าง 	68,856,690.00	 13.60

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  821,800  4,971,890.00 0.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  147,200  63,884,800.00 12.62

พลังงานและสาธารณูปโภค 	65,326,362.00	 12.90

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  189,000  24,853,500.00 4.91

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  498,900  1,786,062.00 0.35

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  123,600  38,686,800.00 7.64



25

BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม 	39,733,075.00	 7.85

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  288,900  16,395,075.00 3.24

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  333,400  23,338,000.00 4.61

การแพทย์ 	12,781,340.00	 2.53

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  1,172,600  12,781,340.00 2.53

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	13,541,280.00	 2.68

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  364,900  7,516,940.00 1.49

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  295,300  4,724,800.00 0.93

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  72,600  1,299,540.00 0.26

ประกันภัยและประกันชีวิต 	58,730,860.00	 11.61

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  751,600  53,175,700.00 10.51

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  356,100  5,555,160.00 1.10

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	12,257,582.00	 2.42

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,315,000  3,024,500.00 0.60

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  3,025,500  2,843,970.00 0.56

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,857,300  6,389,112.00 1.26

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	30,693,630.00	 6.06

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,531,500  14,196,630.00 2.80
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  84,600  16,497,000.00 3.26

ยานยนต์ 	5,401,740.00	 1.07

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  548,400  5,401,740.00 1.07

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	490,434,409.00	 96.90

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)  67,700  467,130.00 0.09

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ากัด (มหาชน)  35,552  191,980.80 0.04

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 	659,110.80	 0.13

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 5/91/57 - CB14508B 08/05/14  10,000  9,995,801.76 1.98

งวดที่ 10/91/57 - CB14612B 12/06/14  5,000  4,988,233.24 0.99

รวมพันธบัตร 	14,984,035.00	 2.97

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	496,405,791.63	บาท) 	506,077,554.80	 100.00
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้เงินปันผล 8  19,118,409.94  13,225,225.76 

รายได้ดอกเบี้ย 8  1,612,738.77  1,060,717.05 

รวมรายได้  20,731,148.71  14,285,942.81 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 8  8,874,487.52  5,273,827.36 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  266,234.63  166,914.66 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  56,200.00  51,200.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 8  790,023.83  654,237.15 

รวมค่าใช้จ่าย  9,986,945.98  6,146,179.17 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  10,744,202.73  8,139,763.64 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 29,090,601.75 24,300,576.49 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3,043,015.90 (75,971,106.05)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 32,133,617.65 (51,670,529.56)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 42,877,820.38 (43,530,765.92)
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  10,744,202.73  8,139,763.64 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  29,090,601.75  24,300,576.49 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3,043,015.90 (75,971,106.05)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 42,877,820.38 (43,530,765.92)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9) (100,892,370.32) (43,857,670.20)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  590,540,611.43  210,257,696.40 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (75,819,890.61) (75,371,979.27)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 514,720,720.82 134,885,717.13 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  456,706,170.88 47,497,281.01 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  541,138,735.63  493,641,454.62 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 997,844,906.51 541,138,735.63 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  118,975,243.0897  90,594,732.8125 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  136,777,854.1595  44,491,184.8695 

หัก :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (18,000,020.7259) (16,110,674.5923)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  237,753,076.5233  118,975,243.0897 
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 42,877,820.38 (43,530,765.92)

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (924,170,849.62) (395,663,627.38)

การขายเงินลงทุน  520,815,337.92 306,712,355.79 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (946,925.41) (490,729.81)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (3,695,047.30) (2,449,005.16)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (901,248.65) 1,234,174.53 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 6,921,349.42 (8,276,823.74)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 435,626.79 31,189.53 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น 13,401.99 1,769.82 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (29,090,601.75) (24,300,576.49)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (3,043,015.90) 75,971,106.05 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (390,784,152.13) (90,760,932.78)
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BCAP

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  590,540,611.43  210,257,696.40 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (75,819,890.61) (75,371,979.27)

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (100,892,370.32) (43,857,670.20)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 413,828,350.50 91,028,046.93 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 23,044,198.37 267,114.15 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  31,104,365.46  30,837,251.31 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 54,148,563.83 31,104,365.46 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	

	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558	

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  4.5483  5.4489  5.5976 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.0554  0.0745  0.0732 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  0.2720 0.2564  1.0675 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  0.0285 (0.8015)  0.7354 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  0.3559  (0.4706)  1.8761 

หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  (0.7073)  (0.4300)  (2.0248)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  4.1969  4.5483  5.4489 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  5.17  (8.83)  37.23 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  997,845  541,139  493,641 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.20  1.25  1.23 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.50  2.90  2.62 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  68.23  82.20  146.81 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*	ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

**	 ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึง

การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	

	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558	

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  5.8831  5.7598  5.1381 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.0773  0.1431  0.1127 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  1.0276  1.1486  0.7835 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  0.3731  0.5901  1.0802 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  1.4780  1.8818  1.9764 

หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  (1.7635)  (1.7585)  (1.3547)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  5.5976  5.8831  5.7598 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  29.55  33.09  34.58 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  172,258  146,397  134,359 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.30  1.28  1.30 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.78  3.81  3.28 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  135.79  145.89  152.07 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*	ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

**	 ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึง

การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

	 กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2539 มีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น  

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

เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 

กองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะ

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในหนังสือชี้ชวน

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินของกองทุนจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)  

รวมถึงการตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 

เรื่อง “การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุน

ได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

 (ก) กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในปี 2557
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 (ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 
  กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
  การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 
  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

 (ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 

  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมื่อออกจากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

  ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง 

  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 

  กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

  (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

  (ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

  หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

  (ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

  (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน 

    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

  (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

  (ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

  (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�าหนด   

  เงินทุนขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 

    ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

     (ปรับปรุง2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

  (ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

  (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

  (ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 

  เหมืองผิวดิน

 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559  

ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย
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 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน 

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 การแบ่งปันส่วนทุน

 กองทุนจะบันทึกลดก�าไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

 การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ

เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังส้ินที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน  

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน  

นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ณ 

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ 

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต่�ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น 

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่ายเงินลงทุน
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	 การใช้ประมาณการทางบัญชี	

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้  

4.	 ขาดทุนสะสมต้นปี						      

บาท

2558 2557

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก (160,316,855.07) (160,316,855.07)

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 พ.ค. 43) (19,946,046.56) (19,946,046.56)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 1 พ.ค. 43) (64,229,487.92)      23,158,948.20

ขาดทุนสะสมต้นปี (244,492,389.55) (157,103,953.43)

5.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน  1.000  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน  0.065  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6.	 เงินฝากธนาคาร

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย	(%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,842,548.83 2,364,382.72 0.375 0.50

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 28,749,098.78 1,661,722.16 0.87 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 20,556,916.22 27,078,260.58 1.25 1.80

รวมเงินฝากธนาคาร 54,148,563.83 31,104,365.46
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7.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น        

จ�านวนเงิน 1,444.99 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงิน 702.38 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 174.23 (ปี 2557: ร้อยละ 

142.51) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส�าคัญดังกล่าวส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2558 และ 2557 

มีดังต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8,874,487.52 5,273,827.36 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 66,882.00 25,613.00 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 35,971,196.09 29,835,565.90 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 4,927,219.65 38,246,103.94 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 2,268,950.00 1,711,000.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 28,648.03 25,513.36 ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่านายหน้า 105,370.36 96,211.54 ราคาตลาด

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 28,041,024.67 11,332,003.88 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 7,508,198.38 3,077,022.39 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 420,366.00 490,184.00 ตามที่ประกาศจ่าย
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 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 883,229.48 472,911.32

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 70,873,500.00 52,780,000.00

เงินฝากธนาคาร 4,842,548.83 2,364,382.72

ดอกเบี้ยค้างรับ 6,709.11 5,796.37

เงินปันผลค้างรับ 1,723,950.00 1,260,000.00

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 72,860,000.00 53,175,700.00

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - 152,820.00

 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

30 เมษายน 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซ้ือเงินลงทุน - 19,976,247.40

ขายเงินลงทุน 59,765,372.70 -

9.	 การแบ่งปันส่วนทุน

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.0582 บาท รวมเป็นเงิน 13.20 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2615 บาท รวมเป็นเงิน 40.97 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.3876 บาท รวมเป็นเงิน 46.73 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 16.10 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.28 บาท รวมเป็นเงิน 27.76 ล้านบาท
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10.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งก�าไรหรือการค้า

 มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกท้ังสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย 

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าว

อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ

ของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะท�าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได้

	 การบริหารความเสี่ยง

 กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

25 ก.ย. 57 บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ 1 4 0 1 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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

12 ธ.ค. 57 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 1 5 0 0 -

12 ธ.ค. 57 บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ 1 2 0 0 -

24 ธ.ค. 57 บมจ. ไทยยูเนียน 

โฟรเซ่น โปรดักส์

1 3 0 1 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 ธ.ค. 57 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 1 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

25 ธ.ค. 57 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 2 0 2 วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระที ่2 ไม่อนมุตัใิห้บรษิทั และ/หรอื 

บริษัทย่อยเข้าท�ารายการซื้อเงินลงทุน

ในเมโทร แคช แอนด์ แครี ่เวยีดนาม ลิ

มเิตด็ ภายใต้เงือ่นไขใหม่ ซึ่งประกอบ

ด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้ว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2557  

รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับ

การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น (ไม่เห็นด้วย) 

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

23 ม.ค. 58 บมจ. ท่าอากาศยานไทย 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

5 ก.พ. 58 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

10 ก.พ. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 3 0 1 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

25 มี.ค. 58 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 1 8 0 0 -

3 เม.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนียน 

โฟรเซ่น โปรดักส์

1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถ้ามี) งดออกเสียง

9 เม.ย. 58 บมจ. ปตท. 1 7 0 1 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารทหารไทย 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

17 เม.ย. 58 บมจ. กรงุเทพดุสิตเวชการ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

17 เม.ย. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 10 0 1 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถ้ามี) งดออกเสียง

20 เม.ย. 58 บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป

โฮลดิ้ง

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

21 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตไฟฟ้า 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบนิกรงุเทพ 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
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ซพี ีออลล์ 1 7 0 1 วาระที่ 5 คัดค้านเลือกนายธนินท์ 

เจยีรวนนท์ และนายสภุกิต เจยีรวนนท์ 

เข้าเป็นกรรมการเนื่องจากเข้าประชุม

กรรมการบริษัทต�่ากว่า 75% 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

23  เม.ย. 58 บมจ. แมค็กรุป๊ 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. พรอ็พเพอร์ตี้  

เพอร์เฟค

1 15 0 1 วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. เอสซ ีแอสเสท 

คอร์ปอเรชัน่

1 12 0 0 -

23 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารเกียรตนิาคิน 1 6 0 1 วาระที่ 4 คัดค้านเลือกนางภัทรพร มิลิ

นทสูต เข้าเป็นกรรการเนือ่งจากเข้า

ประชุมกรรมการบริษัทต�่ากว่า 75% 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลติภณัฑ์ตราเพชร 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ 

กรุป๊

1 7 0 2 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. คาราบาวกรุป๊ 1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

3/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557  

งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 

งดออกเสียง 

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้งนาย

สมบูรณ์ วงศ์รัศมีกลับเข้าเป็น

กรรมการอีกวาระ เนื่องจากเข้าประชุม

ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ขั้นต�่า 75% 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

28 เม.ย. 58 บมจ. ยนู ิเวนเจอร์ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถเทลคอม 1 7 0 2 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

(ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 8 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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 2 มถินุายน 2558 



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


