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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชีพ 

 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 ในขณะที่อินโดนีเซียมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงกว่าไทย ตลาดหุ้นไทยจึงไม่ได้มี

ความน่าสนใจมากกว่าเมือ่เทียบกับอนิโดนเีซยี หากประเมนิจากระดับราคาหุน้กับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
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 อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ี SET Index จะลดลงแรงจากระดับนี้ น่าจะมีโอกาสไม่มาก เพราะตลาดรับรู้ปัจจัยลบทาง

เศรษฐกิจไปแล้วในระดับหนึง่ อกีทัง้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้อ่อนแอถงึขัน้หดตวัแต่อย่างใด 

 คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงปรับฐานช่วงสั้นๆ ในอีก 1 - 2 เดือนข้างหน้า แม้อาจฟื้นตัวขึ้นได้ แต่โอกาสที่จะ

ปรบัขึน้อย่างต่อเนือ่งยงัเป็นไปได้ยาก ตราบเท่าทีไ่ม่มสีญัญาณว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม หากเกดิแรงขายจนตลาดปรบั

ตวัลงอย่างแรง โดยไม่ได้เกิดจากปัจจยัลบตวัใหม่ทีม่นียัส�าคัญ นกัลงทนุควรจบัจงัหวะเข้าซือ้สะสม เพือ่รอการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

ในครึ่งปีหลัง ที่น่าจะเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมท้ังการลงทุนของภาครัฐ ที่ช่วยหนุนเสริมการลงทุนภาคเอกชน

ให้กระเตือ้งขึน้

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มถินุายน 2557 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2558 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพือ่การ

เลีย้งชพี มมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากบั 6,370.91 ล้านบาท หรอื 83.7840 บาทต่อหน่วยลงทุน และ

มผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 4.29

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

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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กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชพี

 กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 

5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน 

ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะท�าหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการ

อย่างใกล้ชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

ตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	27	ก.พ.	58	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	30	พ.ค.	57	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	25	พ.ค.	55	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	27	พ.ค.	53	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	27	พ.ค.	48	

ถงึ	29	พ.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 85.7208 87.1682 80.3473 57.2110 31.7238 21.3738

กองทุนเปิดบัวหลวง	

ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
-2.25 -3.87 4.29 46.46 164.13 292.03

เกณฑ์มาตรฐาน*** -5.73 -6.14 5.67 32.06 102.91 125.49

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	พฤษภาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 6,392,710,848.41 100.34

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 85,024,060.00 1.33

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 463,262,800.00 7.27

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 136,500.00 0.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 66,024,000.00 1.04

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 64,014,270.00 1.00

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 27,887,422.00 0.44

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 295,491,350.00 4.64

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - 512,276,475.00 8.04

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 103,920,430.60 1.63

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 18,891,000.00 0.30

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 26,541,000.00 0.42

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 70,949,060.00 1.11

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 895,593,600.00 14.06
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 280,165,400.00 4.40

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน) - 18,206,050.00 0.29

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 458,942,200.00 7.20

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 168,529,200.00 2.65

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 188,435,500.00 2.96

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 119,115,600.00 1.87

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) - 221,363,280.00 3.47

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) - 94,970,700.00 1.49

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 25,766,400.00 0.40

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 20,243,000.00 0.32

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 133,372,125.00 2.09

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 57,485,760.00 0.90

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 25,443,522.00 0.40

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 13,451,400.00 0.21

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 467,926,200.00 7.34

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 57,453,200.00 0.90
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 70,016,800.00 1.10

บริษัท แพลนบี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) - 69,277,360.00 1.09

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) - 39,075,067.00 0.61

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 13,700,440.00 0.22

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 70,190,645.14 1.10

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 5,304,100.00 0.08

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 204,206,540.00 3.21

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 23,334,166.00 0.37

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) - 193,969,790.00 3.04

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1,651,952.00 0.03

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 304,459,523.58 4.78

ตั๋วเงินคลัง - 19,989,769.75 0.31

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 142,011,371.84 2.23

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 254,641,818.50 4.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 6,370,912,698.47

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 83.7840
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ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2557

CG Scoring ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คอื 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่29	พฤษภาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 324.42 5.10

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้า

ประกัน

142.00 2.23

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วนัท�าการสุดท้ายของเดือน
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	� รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้ เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่31	พฤษภาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 10/06/15 - 10,000,000.00 9,996,310.13

2. ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 17/06/15 - 10,000,000.00 9,993,459.62

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/06/15 - 15,000,000.00 14,999,387.70

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/06/15 - 30,000,000.00 29,995,166.07

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/06/15 - 30,000,000.00 29,990,205.94

6. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/06/15 - 50,000,000.00 49,975,902.03

7. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/07/15 - 10,000,000.00 9,987,445.92

8. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/07/15 - 30,000,000.00 29,926,209.35

9. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 50,000,000.00 49,866,279.13

10.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/08/15 - 65,000,000.00 64,805,454.03

11.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/15 - 5,000,000.00 4,983,778.82

12.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/15 - 20,000,000.00 19,929,694.59

13. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 142,011,371.84

14. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 17,348,111.25

15. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 237,293,707.25
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 88,861.84 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,073.44 0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 7,108.95 0.12

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 5,495.81 0.09

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 1,215.22 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 1,749.10 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 101,008.55 1.71

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

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

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 1,320,153,449.11
5,923,510,497.65

PTR = 0.22

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 20.2

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 11.4

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 8.9

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 8.4

5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.6

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 7.5

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 7.0

8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด 5.8

9 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 5.7

10 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 5.3

11 อื่นๆ 12.2

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 5,880,513.05 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	และ

	 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และ           

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ             

งบกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคัญ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคญัและ

หมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ  

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิที่

ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน

และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนั

เป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิด

เผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูกั่บดุลยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเส่ียงจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความ

เสีย่งดังกล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วร

ของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิาร

ใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจั่ดท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ของข้าพเจ้า
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	 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุ

เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 ผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และข้อมลู

ทางการเงนิท่ีส�าคัญส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  (ดร.ปรีชา สวน)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

15 กรกฎาคม 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่		31		พฤษภาคม		2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 4.2, 6 และ 10.1  5,995,937,692.07  4,701,695,149.59 

(ราคาทุน 5,526,229,736.27 บาท ในปี 2558 

และ 4,108,169,775.38 บาท ในปี 2557)

เงินฝากธนาคาร 7 และ 10.1  395,150,303.98  253,253,448.87 

ลูกหนี้

จากการขายเงินลงทุน  44,271,355.60  - 

จากการขายหน่วยลงทุน  294,337.56  11,615.55 

จากดอกเบี้ย 10.1  1,622,852.36  1,329,776.19 

รวมลูกหนี้  46,188,545.52  1,341,391.74 

รวมสินทรัพย์  6,437,276,541.57  4,956,289,990.20 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  56,738,376.94  1,678,668.97 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10.1  9,625,466.16  7,221,739.74 

รวมหนี้สิน  66,363,843.10  8,900,408.71 

สินทรัพย์สุทธิ  6,370,912,698.47  4,947,389,581.49 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่		31		พฤษภาคม		2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ	

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  760,396,543.87  615,777,506.41 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4.3  3,144,521,075.30  2,067,602,113.33 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 5  2,465,995,079.30  2,264,009,961.75 

รวมก�าไรสะสม  5,610,516,154.60  4,331,612,075.08 

สินทรัพย์สุทธิ  6,370,912,698.47  4,947,389,581.49 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)  76,039,654.3868  61,577,750.6413 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)  83.7840  80.3437 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

หุ้นจดทะเบียน	(94.59%	และ	96.18%)

หุ้นสามัญ	(94.56%	และ	96.18%)

อาหารและเครื่องดื่ม (7.94% และ 7.73%)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  4,012,600 168,529,200.00  -  - 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)  3,426,100 188,435,500.00  2,820,600 160,774,200.00 

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 

(มหาชน)  5,839,000 119,115,600.00  2,983,200 202,857,600.00 

476,080,300.00 363,631,800.00 

ธนาคาร (10.36% และ 14.33%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  2,545,400 463,262,800.00  2,674,400 494,764,000.00 

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  700  136,500.00  257,100  48,206,250.00 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  1,834,000  66,024,000.00  1,472,800  62,962,200.00 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  3,536,700  64,014,270.00  -  - 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  -  -  426,000  67,734,000.00 

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  10,979,300  27,887,422.00  -  - 

621,324,992.00 673,666,450.00 

ประกันภัยและประกันชีวิต (8.76% และ 12.66 %)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  9,903,200 467,926,200.00  6,687,300 550,030,425.00 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  4,224,500  57,453,200.00  3,200,900  45,132,690.00 

525,379,400.00 595,163,115.00 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

ยานยนต์ (1.42% และ 1.06%)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)  10,432,400  85,024,060.00  4,983,400  49,834,000.00 

 85,024,060.00  49,834,000.00 

วัสดุก่อสร้าง (16.56% และ 12.39%)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  5,308,200  26,541,000.00  5,308,200  32,645,430.00 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  7,239,700  70,949,060.00  -  - 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  1,696,200 895,593,600.00  1,315,900 550,046,200.00 

993,083,660.00 582,691,630.00 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.14% และ 2.31%)

บรษิทั อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  -  -  12,098,700  26,617,140.00 

บรษิทั พรอ็พเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  39,075,067  39,075,067.00  29,306,300  28,427,111.00 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  2,634,700  13,700,440.00  -  - 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)  21,798,337  70,190,645.14  16,206,800  53,806,576.00 

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  684,400  5,304,100.00  -  - 

128,270,252.14 108,850,827.00 

พลังงานและสาธารณูปโภค (12.63% และ 12.14%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  1,855,400  280,165,400.00  1,747,000  229,730,500.00 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน)  680,600  18,206,050.00  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  -  -  4,664,500  16,419,040.00 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  1,322,600 458,942,200.00  1,103,600 324,458,400.00 

 57,313,650.00 570,607,940.00 

พาณิชย์ (15.52% และ 23.69%)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  8,323,700 295,491,350.00  8,171,300 379,965,450.00 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  11,197,300  12,276,475.00  14,737,200 670,542,600.00 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  12,083,771 103,920,430.60  4,646,600  63,193,760.00 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,259,400  18,891,000.00  -  - 

 930,579,255.60 1,113,701,810.00 

การแพทย์ (5.28% และ 1.21%)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  11,469,600  221,363,280.00  -  - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  52,470,000  94,970,700.00  4,568,200  57,102,500.00 

 316,333,980.00  57,102,500.00 

สื่อและสิ่งพิมพ์ (2.32% และ 0%)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  5,001,200  70,016,800.00  -  - 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  13,071,200  69,277,360.00  -  - 

 139,294,160.00  - 

ขนส่งและโลจิสติกส์ (7.03% และ 5.93%)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  43,448,200  204,206,540.00  32,984,000  130,616,640.00 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  77,900  23,214,200.00  789,500  148,031,250.00 



23

BERMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  8,938,700  193,969,790.00  -  - 

 421,390,530.00  278,647,890.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4.60% และ 2.73%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)  292,800  25,766,400.00  -  - 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  261,200  20,243,000.00  -  - 

บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  5,179,500  133,372,125.00  3,289,500  65,461,050.00 

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  2,467,200  57,485,760.00  3,038,600  46,186,720.00 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  10,873,300  25,443,522.00  -  - 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  954,000  13,451,400.00  954,000  16,599,600.00 

 275,762,207.00  128,247,370.00 

รวมหุ้นสามัญ 	5,669,836,446.74	 	4,522,145,332.00	

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(0.03%	และ	0%)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  616,400  1,651,952.00  -  - 

รวมใบส�าคัญแสดงสิทธิ  1,651,952.00  - 

รวมหุ้นจดทะเบียน 5,671,488,398.74	 4,522,145,332.00	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	(5.08%	และ	3.82%)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 19/14/57 ครบก�าหนดวันที่ 10 มิ.ย. 2557

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  50,000  49,975,453.15 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 15/91/57 ครบก�าหนดวันที่ 17 ก.ค. 2557

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  70,000  69,823,127.50 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 19/91/57 ครบก�าหนดวันที่ 14 ส.ค. 2557

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  55,000  54,775,524.00 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 21/91/57 ครบก�าหนดวันที่ 28 ส.ค. 2557

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  5,000  4,975,712.94 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ พ.14/14/58 ครบก�าหนดวันที่ 2 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  15,000  14,999,387.70  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 48/182/57 ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  29,995,166.07  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ พ.15/14/58 ครบก�าหนดวันที่ 9 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  29,990,205.94  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 10/91/58 ครบก�าหนดวันที่ 11 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  50,000  49,975,902.03  -  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 13/91/58 ครบก�าหนดวันที่ 2 ก.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  9,987,445.92  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 4/183/58 ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  29,926,209.35  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 5/182/58 ครบก�าหนดวันที่ 6 ส.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  50,000  49,866,279.13  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 19/91/58 ครบก�าหนดวันที่ 13 ส.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  65,000  64,805,454.03  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 20/91/58 ครบก�าหนดวันที่ 20 ส.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  4,983,778.82  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 8/182/58 ครบก�าหนดวันที่ 27 ส.ค. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  19,929,694.59  -  - 

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 	304,459,523.58	 	179,549,817.59	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

2558 2557

 จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม  จ�านวนหน่วย  ราคายุติธรรม 

  บาท   บาท 

ตั๋วเงินคลัง	(0.33%	และ	0%)

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 33/28/58

ครบก�าหนดวันที่ 10 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  9,996,310.13  -  - 

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 34/28/58

ครบก�าหนดวันที่ 17 มิ.ย. 2558 

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  9,993,459.62  -  - 

รวมตั๋วเงินคลัง 	19,989,769.75	 	-	

รวมเงินลงทุน	 	5,995,937,692.07	 	4,701,695,149.59	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 4.1 และ 10.2

รายได้เงินปันผล  132,128,208.09  115,218,065.47 

รายได้ดอกเบี้ย  10,004,172.97  9,751,736.91 

รายได้อื่น  -  1,082.87 

รวมรายได้จากการลงทุน  142,132,381.06  124,970,885.25 

ค่าใช้จ่าย	 4.1, 8 และ 10.2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  95,082,165.99  70,697,622.08 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  2,218,583.96  1,649,611.19 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  7,606,573.31  5,655,809.77 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  3,116,058.09  2,259,588.84 

รวมค่าใช้จ่าย  108,023,381.35  80,262,631.88 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  34,108,999.71  44,708,253.37 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	 4.1 และ 4.2

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  291,693,536.25  240,267,053.36 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  (123,817,418.41)  (493,477,551.42)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  167,876,117.84  (253,210,498.06)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  201,985,117.55  (208,502,244.69)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ	

จากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  34,108,999.71  44,708,253.37 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  291,693,536.25  240,267,053.36 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (123,817,418.41)  (493,477,551.42)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  201,985,117.55  (208,502,244.69)

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9  1,221,537,999.43  717,099,243.05 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  1,423,523,116.98  508,596,998.36 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  4,947,389,581.49  4,438,792,583.13 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  6,370,912,698.47  4,947,389,581.49 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  201,985,117.55  (208,502,244.69)

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน :

การซื้อเงินลงทุน  (4,240,513,814.75)  (3,333,499,914.98)

การจ�าหน่ายเงินลงทุน  3,120,153,449.11  2,789,569,589.25 

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าพันธบัตรตัดจ�าหน่าย  (6,006,059.00)  (7,341,387.95)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  (44,271,355.60)  13,047,541.75 

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  (282,722.01)  3,592,348.81 

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย  (293,076.17)  (522,510.32)

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  -  66,761.02 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  55,059,707.97  (63,324,668.53)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,403,726.42  199,608.44 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า  (291,693,536.25)  (240,267,053.36)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  123,817,418.41  493,477,551.42 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (1,079,641,144.32)  (553,504,379.14)
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน  2,689,965,463.22  1,991,897,863.09 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  (1,468,427,463.79)  (1,274,798,620.04)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,221,537,999.43  717,099,243.05 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ  141,896,855.11  163,594,863.91 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  253,253,448.87  89,658,584.96 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี  395,150,303.98  253,253,448.87 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  80.3437  84.9314  57.9404 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  0.4908  0.7761  0.7021 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  5.1248  5.0896  14.5490 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (2.1753)  (10.4534)  11.7399 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  3.4403  (4.5877)  26.9910 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  83.7840  80.3437  84.9314 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.4099  (4.7340)  35.4136 

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 6,370,912.70 4,947,389.58 4,438,792.58 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  1.8236  1.8223  1.8195 

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี (%)  2.3995  2.8374  2.7613 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) *  124.2619  139.0218  222.9325 

* ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ และเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิ

ลงทนุอย่างแท้จรงิ ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสัีญญาขายคืนหรอืการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ซึง่ค�านวณโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัด้วยมลูค่าเงนิ

ลงทนุแต่ละประเภทคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี
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* ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ และเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิ

ลงทนุอย่างแท้จรงิ ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสัีญญาขายคืนหรอืการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ซึง่ค�านวณโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัด้วยมลูค่าเงนิ

ลงทนุแต่ละประเภทคงเหลอื ณ วนัส้ินปี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  46.2563  32.3029  25.1073 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  0.7245  0.8132  0.6874 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  6.4576  5.8882  2.0563 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  4.5020  7.2520  4.4519 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  11.6841  13.9534  7.1956 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  57.9404  46.2563  32.3029 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  23.8934  34.5353  23.9587 

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 2,228,686.46 1,680,278.30 1,189,178.21 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  1.8278  1.8287  1.8776 

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี (%)  3.2815  3.8410  4.1629 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) *  225.1252  214.8319  223.6108 
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วันที	่31	พฤษภาคม	2558

1.	 เกณฑ์ในการน�าเสนองบการเงนิ

 งบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีภายใต้พระราช

บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง 

การบญัชสี�าหรบักิจการทีด่�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ ประกอบกับประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

2.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชีพ	

 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

โดยไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้าน

หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุละ 10 บาท  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการออมแบบผกูพนัระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และตอบสนองผูล้งทุนทีมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทีก่องทนุจะได้รบัจากเงนิปันผล หรอืก�าไรส่วนเกินทนุจากการ

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ได้รับ

อนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2545 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน 

หุน้ทุน หุน้กู ้พนัธบตัรหรอืตัว๋เงนิคลงั บตัรเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตัว๋แลกเงนิ และเงนิฝากธนาคาร

3.	 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทียั่งไม่มีผลบังคบัใช้	

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่แนวปฏิบัติทางบัญชี 

และการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีซึง่จะมผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และในหรอืหลงั

วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ผูบ้รหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้ว เหน็ว่ามาตรฐานการบญัชฉีบบัดังกล่าวไม่เก่ียวเนือ่งกบั

ธรุกิจกองทนุ และไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้มาตรฐานดังกล่าว เนือ่งจากงบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้ตาม

หลกัเกณฑ์และรปูแบบทีก่�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิธรุกจิเฉพาะด้านการ

ลงทนุ



34

BERMF

4.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั	

 4.1	 การบันทกึรายได้และค่าใช้จ่าย

  ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ บนัทึกเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีตกลงซือ้ขาย

  ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหรอืส่วนต�า่มลูค่าของตราสารหนี ้ตดัจ�าหน่ายตามระยะเวลาทีเ่หลอืของตราสารหนี ้และ

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของรายได้ดอกเบีย้

  เงนิปันผลรบับนัทึกเป็นรายได้ เมือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

  ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ

  ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง

 4.2	 การวัดค่าเงนิลงทนุ

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุน

ของเงนิลงทนุประกอบด้วย รายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

  เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาตามล�าดับ ดังนี้

  1. ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

  2. ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัก่อนวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรอืภาวะตลาด

ไม่เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคัญ ระหว่างวนัท่ีมกีารซือ้ขายครัง้ล่าสุดกับวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทนุ

  3. ราคาเสนอซือ้ครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน

  เงนิลงทุนท่ีไม่มตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม

  เงนิลงทุนในหุน้กู้ 

  -  แสดงในราคาทีค่�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งสดุท้ายทีไ่ด้มีขึน้ในสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ทย กรณไีม่มรีาคาซือ้ขาย จะแสดงในราคาทีส่ถาบนัการเงนิเสนอ

  - บนัทกึในราคาทนุตดัจ�าหน่าย และก�าหนดตดับญัชส่ีวนลดหรอืส่วนเกนิมลูค่าเงนิลงทุนตามระยะเวลา

ของเงนิลงทนุโดยใช้วธิเีส้นตรง

  เงนิลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิี

การก�าหนดราคาของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

  กองทุนแสดงเงนิลงทนุในราคาท่ีค�านวณตามข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่กลต.น. 319/2549 ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนท่ีดท่ีีสดุของมลูค่า

ยตุธิรรม
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  ก�าไรหรอืขาดทนุจากการวดัค่าเงนิลงทุน ถอืเป็นรายการก�าไรหรอืขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ในงบก�าไรขาดทนุ

  ราคาทุนของเงนิลงทนุท่ีจ�าหน่าย ใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 4.3	 บัญชีปรบัสมดลุ

  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจ�านวนต่อหน่วยของก�าไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้แบ่งสรร ณ วนัเกิดรายการถกูบนัทึกใน “บญัชปีรบัสมดุล”

 4.4	 การใช้ดลุยพินจิและประมาณการทางบัญชีทีส่�าคญั

  ในการจดัท�างบการเงนิ ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณ

และตัง้ข้อสมมตฐิานหลายประการ ซึง่จะมผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีเ่กีย่วกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรพัย์และหนีสิ้น รวมท้ังการ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมตฐิานจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจยั

ต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น 

กองทนุได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมตฐิานต่อเหตกุารณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชอีาจจะไม่ตรงกับผลทีเ่กิด

ขึน้จรงิ

5.	 ก�าไรสะสมจากการด�าเนนิงาน	(วันทีเ่ริม่สะสม	27	พฤศจกิายน	2545)	

รายการ บาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม 220,376,742.27

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 1,450,107,845.27

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 593,525,374.21

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานต้นปี (1 มิถุนายน 2557) 2,264,009,961.75

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี 201,985,117.55

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานปลายปี (31 พฤษภาคม 2558) 2,465,995,079.30
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6.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ	

 ในปี 2558 และ 2557 กองทนุได้ซือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี โดยไม่รวมเงนิฝากธนาคาร และบตัรเงนิฝาก มดัีงนี้

รายการ 2558 2557

มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน (บาท) 7,360,667,263.86 6,123,069,504.23

อัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 124.2619 139.0218

7.	 ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

 กองทุนได้ลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 และ 2557 มดัีงนี้

รายการ
2558 2557

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น	(บาท) อัตราดอกเบี้ย เงินต้น	(บาท)

ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.375% 17,333,522.31 0.375% 4,684,060.34

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.370% 236,812,048.60 1.00% 2,297,590.51

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 0.350% 141,004,733.07 1.70% 246,271,798.02

รวม 395,150,303.98 253,253,448.87

8.	 ค่าใช้จ่าย	

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนนิงาน มรีายละเอยีดดังนี้

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

 ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอตัราร้อยละ 0.035 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอตัราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ
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 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ต่อกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี เช่น

  - ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใช้จ่าย

ด้านการตลาด การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะน�ากองทุน โดยรวมกันในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

  - ค่าสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าจดัท�ารายงานต่างๆ ค่าลงประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธใินหนงัสอืพมิพ์รายวนั 

ค่าจดัท�าเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการแก้ไขโครงการ ค่าจัดท�าหนงัสือชีช้วน ค่าเอกสารซือ้ขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ 

และค่าไปรษณยีากร โดยจะพจิารณาตดัจ่ายท้ังจ�านวน หรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์

จากค่าใช้จ่ายนัน้ ซึง่จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี

9.	 หน่วยลงทนุ	

 กองทุนซือ้ขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี ดังนี้

รายการ
2558 2557

จ�านวนหน่วย บาท จ�านวนหน่วย บาท

ขายหน่วยลงทุน 31,672,850.3498 2,689,965,463.22 25,972,707.8220 1,991,897,863.09

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (17,210,946.6043) (1,468,427,463.79) (16,658,173.4772) (1,274,798,620.04)

เพิ่มขึ้นสุทธิ 14,461,903.7455 1,221,537,999.43 9,314,534.3448 717,099,243.05

10.	 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	

 กองทุนมรีายการบญัชบีางส่วนกบักิจการท่ีเกีย่วข้องกัน ซึง่เก่ียวข้องกันโดยเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรอืเป็น

ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวมซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน ดังนัน้ งบการเงนินีจ้งึแสดงรวมถงึผลของรายการดังกล่าว 

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขในสัญญาทีท่�าร่วมกันและเป็นไปตามปกตทิางธรุกิจ

 กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน มดัีงนี้

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน
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รายการต่อไปนีเ้ป็นรายการทีเ่กิดขึน้ระหว่างกองทนุกับกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

10.1 กองทุนมยีอดคงเหลอืกับกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 17,333,522.31 4,684,060.34

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 463,262,800.00 494,764,000.00

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 14,588.94 14,652.28

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 247,474.76 170,392.37

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 8,730,918.63 6,567,623.89

10.2 รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีส�าคญัระหว่างกองทนุกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในระหว่างปี มดัีงต่อไปนี้

 หน่วย : บาท

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ย 40,307.42 44,958.41

รายได้เงินปันผล 16,227,300.00 17,239,500.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 235,057.39 96,347.00

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 435,086.15 342,165.66

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 7,606,573.31 5,655,809.77

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 95,082,165.99 70,697,622.08
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11.	 การบรหิารความเส่ียงทางการเงนิส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ	

	 นโยบายการบรหิารความเส่ียง

 กองทนุมเีครือ่งมอืทางการเงนิท่ีส�าคญัทีแ่สดงในงบดุล ประกอบด้วยเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทนุ ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 

และเจ้าหนีจ้ากการซือ้เงนิลงทุน กองทนุมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดังนี้

	 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทนุ

	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 

โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซึง่อาจจะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าของสนิทรพัย์ประเภทเงนิลงทุน ความผนัผวนต่อรายได้

หรอืมลูค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิ

 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

ในด้านปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถท�าได้โดยการกระจายน�า้หนกัการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์และในแต่ละกลุม่ธรุกจิ

ให้เหมาะสม โดยยงัคงมผีลตอบแทนทีดี่ และไม่ให้เกิดความเสีย่งมากกว่าความเสีย่งของตลาดมากจนเกนิไป แต่ส�าหรบัความ

เสีย่งของตลาด (Market Risk) นัน้ กองทนุไม่สามารถท่ีจะขจดัหรอืลดลงได้ เนือ่งจากเป็นความเสีย่งขัน้พืน้ฐานท่ีอยูใ่นตราสาร

ทุนของกองทุนประเภทนี้

	 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ คอื ความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะท�าให้เกิด

การเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมลูค่าของสนิทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิ

 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

โดยกองทุนมีแนวทางท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ที่มีอายุมาก 

เพิม่สดัส่วนตราสารหนีท่ี้มอีายสุัน้

	 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง คอื ความเส่ียงท่ีกองทนุอาจได้รบัความเสยีหายอนัสบืเนือ่งมาจากการท่ีกองทนุไม่สามารถ

เปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดและ/หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอตามความต้องการและทนัต่อเวลาทีก่องทนุจะต้องน�า

ไปช�าระภาระผกูพนัได้เมือ่ครบก�าหนด

 กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ หากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์ เช่น  

กองทุนมกีารก�าหนดสดัส่วนท่ีเหมาะสม ส�าหรบัหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็หรอืมสีดัส่วนของหุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาด (Free 

Float) ต�า่ โดยกองทนุจะยดึจากทุนจดทะเบยีนของบรษิทั หรอืปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาความเหมาะสม
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 ความเส่ียงจากการผดินดัช�าระดอกเบ้ียหรอืเงนิต้นของตราสารหนี้	

 ความเสีย่งทีเ่กิดจากการผดินดัช�าระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร  ท�าให้รบัช�าระดอกเบีย้และเงนิต้นตาม

เวลาท่ีก�าหนดไว้ไม่ได้

 กองทุนไม่สามารถรบัประกันความเสีย่งจากการผดินดัช�าระดอกเบีย้หรอืเงนิต้นของตราสารหนีไ้ด้ แต่กองทุนได้มกีาร

บรหิารความเสีย่งในเรือ่งดังกล่าว โดยไปลงทนุในตราสารหนีท้ีผู่อ้อกมฐีานะการเงนิท่ีมัน่คง เช่น ตราสารหนีท้ีก่ระทรวงการคลงั

เป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค�้าประกันท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้ออก หรือ

พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจทีก่ระทรวงการคลงัไม่ค�า้ประกันทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ จะลงทนุได้เมือ่ผ่านการวเิคราะห์จากบรษิทัจดัการ

แล้วว่าเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีฐานะการเงินมั่นคง หรือเป็นตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบัน

จดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่จะช่วยลด

ความเสีย่งดังกล่าวลงได้

	 มูลค่ายุตธิรรม

 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรพัย์กันในขณะทีท้ั่งสองฝ่ายมคีวามรอบรู้ 

และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้องกัน วธีิการก�าหนด

มลูค่ายตุธิรรมขึน้อยูกั่บลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้

เกณฑ์การวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม

 เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทนุในตราสารทนุในความต้องการของตลาดทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรม  

โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่า

ไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

12.	 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กองทุนฯ ได้ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของโครงการ และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโครงการ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้าน

หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทนุละ 10 บาท

13.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัโิดยผูม้อี�านาจของกองทุนแล้ว เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

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

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	2558

- ไม่ม ี-

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

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

29 ก.ค. 57 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

4 ส.ค. 57 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 1 2 0 1 วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

4 ก.ย. 57 บมจ. อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 2 0 1 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

25 ก.ย. 57 บมจ. กรงุเทพ 
ประกันชวีติ

1 4 0 1 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (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. กรงุเทพ 
ประกันชวีติ

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 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

25 ธ.ค. 57 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 2 0 2 วาระที่ 2 รับรองรายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระที่ 2 ไม่อนุมัติให้ 
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
เข้าท�ารายการซื้อเงินลงทุน 
ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ 
เวียดนาม ลิมิเต็ด ภายใต้
เงื่อนไขใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
เงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้ว
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557 รวมทั้งเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม 
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. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

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

27 มี.ค. 58 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

2 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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. ธนาคาร
ทหารไทย

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

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

17 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพดุสิต 
เวชการ

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

17 เม.ย. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 10 0 1 วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

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

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2557 งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

22 เม.ย. 58 บมจ. โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอล
เฮ้าส์

1 11 0 1 วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบินกรุงเทพ 1 4 0 1 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 7 0 1 วาระที่ 5 คัดค้านเลือก 
นายธนินท์ เจียรวนนท์ และ 
นายสุภกิต เจียรวนนท์ 
เข้าเป็นกรรการ เนื่องจาก 
เข้าประชุมกรรมการบริษัท 
ต�่ากว่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 15 0 1 วาระที่ 16 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. เอสซ ีแอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่

1 12 0 0 -

23 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารเกียรติ

นาคิน

1 6 0 1 วาระที่ 4 คัดค้านเลือก 

นางภัทรพร มิลินทสูต 

เข้าเป็นกรรมการ เนื่องจาก 

เข้าประชุมต�่ากว่า 75%

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

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

24 เม.ย. 58 บมจ. ผลิตภัณฑ์ 
ตราเพชร

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ 
กรุป๊

1 7 0 2 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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

24 เม.ย. 58 บมจ. ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

งดออกเสียง

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

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทินัม 
กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี  

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ 

เนื่องจากเข้าประชุมไม่ครบ 

ตามเงื่อนไขที่ขั้นต�่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

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

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

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

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. กรุงเทพประกัน
ชีวิต

1 7 0 1 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (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

วันที่รวบรวมข้อมูล 15 กรกฎาคม 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


