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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงเฟลก็ซเิบ้ิลเพือ่การเลีย้งชีพ 

 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�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ล 

เพื่อการเลี้ยงชีพ มมีลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากับ 12,629.99 ล้านบาท หรอื 55.0333 บาทต่อหน่วย

ลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 3.48

 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 ส่วนตราสารทุน 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา ส่วนตราสารทุน 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ ส่วนตราสารทุน 1 มีนาคม 2550

นายเจฟ สุธีโสภณ ส่วนตราสารทุน 27 ธันวาคม 2555

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล ส่วนตราสารทุน 16 มิถุนายน 2558

นางอติกานต์ พานิชเกษม ส่วนตราสารหนี้ 15 เมษายน 2551

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ ส่วนตราสารหนี้ 25 เมษายน 2554

นางสาวปริยนุช คล่องค�านวณการ ส่วนตราสารหนี้ 9 พฤษภาคม 2551

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ ส่วนตราสารหนี้ 21 กรกฎาคม 2554

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ ส่วนตราสารหนี้ 21 กรกฎาคม 2554
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กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

 กองทนุเปิดบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด 

ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจ�านวน 

เงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท)  

เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่ก�าหนดระยะสิ้นสุดของกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

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

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะท�าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัท

จัดการอย่างใกล้ชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ล

เพื่อการเลี้ยงชีพ  ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

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

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 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�าเนนิงานของกองทนุ

ณ	วันที	่31	พฤษภาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	27	ก.พ.	58

ถึง	29	พ.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57

ถึง	29	พ.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	30	พ.ค.	57

ถึง	29	พ.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	25	พ.ค.	55

ถึง	29	พ.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	27	พ.ค.	53

ถึง	29	พ.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	27	พ.ค.	48

ถึง	29	พ.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 55.9212 56.9784 53.1872 38.5699 22.5881 15.7298

กองทนุเปิดบัวหลวง	

เฟลก็ซเิบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

-1.58 -3.41 3.48 42.70 143.66 249.89

เกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน*** -2.37 -2.25 4.45 21.91 55.83 87.82

เกณฑ์มาตรฐานเดิม**** -2.59 -2.21 5.38 22.99 57.21 89.49

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวม

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกบัวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

 ***  เกณฑ์มาตรฐานปัจจบุนั	หมายถงึ	

  1.	 ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(SET	Index)	ร้อยละ	50

	 	 2.	 ดัชนพีนัธบตัรรฐับาล	ThaiBMA	Government	Bond	Index	(Total	Return	Index)	อายรุะหว่าง	1-3	ปี	ร้อยละ	25	

	 	 3.	 อตัราผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า	1	ปี	วงเงนิ	1	ล้านบาท	เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสกิรไทย	และธนาคารไทย

พาณชิย์	ร้อยละ	25 

****  เกณฑ์มาตรฐานเดิม	หมายถงึ	ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	INDEX)	ร้อยละ	50	ผลตอบแทนของ	ThaiBMA	

Government	Bond	Index	(Total	Return	Index)	ร้อยละ	25	และผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า	1	ปี	วงเงนิ	1	ล้านบาท	เฉลีย่ของ

ธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารไทยพาณชิย์	ร้อยละ	25
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	พฤษภาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	12,613,868,823.50	 	99.87	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 96,684,265.00 0.77

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 872,526,200.00 6.91

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 156,000.00 0.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 129,204,000.00 1.02

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 193,291,710.00 1.53

ธนาคารทหารไทยจ�ากัด (มหาชน) 2,865,120.00 0.02

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 577,861,900.00 4.58

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - 999,523,125.00 7.91

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 126,791,674.80 1.00

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 17,538,000.00 0.14

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 46,851,000.00 0.37

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 20,105,680.00 0.16

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 1,697,520,000.00 13.44
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 483,985,200.00 3.83

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) - 12,912,225.00 0.10

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 857,506,400.00 6.79

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 259,303,800.00 2.05

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 312,933,500.00 2.48

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 235,826,040.00 1.87

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน) - 284,993,450.00 2.26

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) - 97,649,500.00 0.77

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 25,062,400.00 0.20

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 45,446,000.00 0.36

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 184,573,425.00 1.46

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 122,996,040.00 0.97

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 24,259,950.00 0.19

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 18,544,320.00 0.15

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 903,698,755.00 7.16

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 99,728,800.00 0.79
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 67,431,000.00 0.53

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) - 96,864,390.00 0.77

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) -  83,023,600.00 0.66

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 21,393,840.00 0.17

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 89,075,101.50 0.71

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 4,946,050.00 0.04

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 328,279,020.00 2.60

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 37,951,718.00 0.30

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) - 293,099,730.00 2.32

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 2,146,948.00 0.02

พันธบัตร

กระทรวงการคลัง -  276,975,565.95  2.19 

ธนาคารแห่งประเทศไทย -  924,471,898.13  7.32 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -  82,277,987.00  0.65 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย -  5,121,644.15  0.04 

การรถไฟแห่งประเทศไทย -  10,622,567.45  0.08 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA -  94,732,200.31  0.75 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ -  10,706,780.70  0.08 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- -  52,635,206.29  0.42 

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ -  73,529,116.10  0.58 

อันดับความน่าเชื่อถือ A -  69,102,252.47  0.55 

อันดับความน่าเชื่อถือ A- -  7,154,487.56  0.06 

ตั๋วแลกเงิน - 99,906,071.87 0.79

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA -  587,391,070.18  4.65 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ -  123,199,036.03  0.98 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  180,007,872.26  1.43 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- -  56,051,712.33  0.44 

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ -  19,138.88  0.00 

อันดับความน่าเชื่อถือ A- -  20,090,739.80  0.16 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- -  165,323,578.74  1.31 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 12,629,987,324.16

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 55.0333
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      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 1,399.24 11.08

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

1,107.42 8.76

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 307.83 2.43

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน 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/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลงั - 24/06/15 - 100,000,000.00 99,906,071.87

2.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 14/07/21 - 5,000,000.00 5,161,119.25

3.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 16/06/17 - 25,000,000.00 26,259,199.25

4.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 12/01/19 - 15,000,000.00 17,251,725.75

5.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 13/06/19 - 50,000,000.00 54,459,581.00

6.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 17/12/21 - 105,000,000.00 114,027,627.00

7.พันธบัตร กระทรวงการคลงั - 16/06/23 - 55,000,000.00 59,816,313.70

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/08/15 - 50,000,000.00 50,548,737.50

9.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/07/16 - 5,000,000.00 5,145,074.05

10.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/06/15 - 100,000,000.00 99,995,917.97

11.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/06/15 - 30,000,000.00 29,995,685.55

12.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/06/15 - 100,000,000.00 99,983,999.82

13.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/06/15 - 200,000,000.00 199,903,608.12

14.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/06/15 - 10,000,000.00 9,991,809.45

15.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/06/15 - 80,000,000.00 79,934,661.63

16.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/07/15 - 15,000,000.00 14,976,689.71

17.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/07/15 - 25,000,000.00 24,938,823.02

18.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/07/15 - 40,000,000.00 39,901,612.46

19.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/07/15 - 35,000,000.00 34,913,542.84

20.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 90,000,000.00 89,758,529.03

21.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 10,000,000.00 9,973,040.00
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ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั
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น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

22.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/15 - 100,000,000.00 99,655,573.95

23.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/09/15 - 30,000,000.00 29,880,522.93

24.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/10/15 - 5,000,000.00 4,974,070.10

25.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 26/07/15 - 20,000,000.00 20,260,031.80

26.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 29/11/16 - 20,000,000.00 20,528,961.20

27.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 26/09/18 - 20,000,000.00 21,315,015.60

28.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 26/11/21 - 20,000,000.00 20,173,978.40

29.พันธบัตร การทางพเิศษแห่งประเทศไทย - 03/04/17 - 5,000,000.00 5,121,644.15

30.พันธบัตร การรถไฟแห่งประเทศไทย - 02/08/19 - 5,000,000.00 5,266,652.90

31.พันธบัตร การรถไฟแห่งประเทศไทย - 21/09/19 - 5,000,000.00 5,355,914.55

32.หุ้นกู้ บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส  

เน็ทเวอร์ค

- 11/04/19 AA+ 10,000,000.00 10,706,780.70

33.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 04/04/17 A+ 50,000,000.00 51,520,808.50

34.หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ - 27/02/19 A 10,000,000.00 10,676,466.80

35.หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - 03/08/22 A+ 20,000,000.00 22,008,307.60

36.หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - 19/02/17 AA- 5,000,000.00 5,163,210.59

37.หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง - 28/11/16 A- 2,000,000.00 2,034,194.56

38.หุ้นกู้ บมจ. อซีี ่บาย - 12/03/18 A- 5,000,000.00 5,120,293.00

39.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 26/06/18 AAA 30,000,000.00 31,596,090.00

40.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 23/09/18 AAA 5,000,000.00 5,225,491.15
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41.หุ้นกู้ บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) - 02/10/17 AAA 10,000,000.00 10,334,026.01

42.หุ้นกู้ บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) - 23/05/18 AAA 25,000,000.00 25,902,391.87

43.หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล

- 14/03/19 A 20,000,000.00 21,294,292.80

44.หุ้นกู้ บจ. น�้าตาลมิตรผล - 17/10/16 A 10,000,000.00 10,323,731.90

45.หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม

- 29/05/19 AAA 5,000,000.00 5,471,925.05

46.หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม

- 06/06/19 AAA 15,000,000.00 16,202,276.23

47.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย - 01/04/18 A 5,000,000.00 5,269,972.21

48.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย - 12/10/19 A 10,000,000.00 10,730,360.20

49.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง - 14/06/20 A 10,000,000.00 10,807,428.56

50.หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ - 12/03/19 AA- 15,000,000.00 15,936,910.50

51.หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ 12/03/21 AA- 10,000,000.00 10,920,495.60

52.หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์

- 06/02/17 AA- 20,000,000.00 20,614,589.60

53.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 17/06/15 AAA 80,000,000.00 82,294,794.40

54.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 18/08/15 AAA 20,000,000.00 20,471,780.80

55.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 09/12/15 AAA 10,000,000.00 10,138,246.60

56.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 16/07/15 BBB- 15,000,000.00 15,192,164.38

57.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 16/07/15 BBB- 15,000,000.00 15,037,808.22

58.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 25/08/15 BBB- 70,000,000.00 70,024,835.62

59.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 09/02/16 BBB- 20,000,000.00 20,015,753.42

60.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 11/03/16 BBB- 45,000,000.00 45,032,363.01
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61.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน - 15/10/15 A- 20,000,000.00 20,090,739.80

62.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 04/02/16 AA+ 85,000,000.00 85,228,219.18

63.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 12/02/16 AA+ 35,000,000.00 35,067,123.29

64.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - 22/06/15 AA 60,000,000.00 60,258,000.00

65.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - 08/07/15 AA 15,000,000.00 15,046,335.62

66.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - 03/08/15 AA 80,000,000.00 80,152,767.12

67.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 15/06/15 AA- 20,000,000.00 20,580,273.97

68.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 24/12/15 AA- 30,000,000.00 30,385,520.55

69.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 20/10/15 AA- 5,000,000.00 5,085,917.81

70.เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - BBB- - 20,654.09

71.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย - - AA+ - 2,903,693.56

72.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 474,486,248.38

73.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา A+ 19,138.88

74.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 11,651,283.77

75.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA - 12,899,485.75
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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) 181,185.53 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 4,227.66 0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 14,494.84 0.12

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 8,342.36 0.07

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 3,808.12 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 203,716.15 1.69

	 *	 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	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกนิร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี



18

BFLRMF

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 3,823,452,787.10

12,077,789,756.15

PTR = 0.32

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) 14.35

2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 9.56

3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 9.45

4 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 8.68

5 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 8.54

6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 8.32

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 7.36

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนะสิน จ�ากัด (มหาชน) 7.06

9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.97

10 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 6.68

11 อื่นๆ 13.03

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 8,926,321.66 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ			 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	และ

									 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและ           

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ              

งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน 

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ

บัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ

งบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า
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	 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้    

เพือ่การเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน

                                                            (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  12,098,890,270.02  10,589,580,823.26 

(ราคาทุน 11,073,622,288.65 บาท ในปี 2558

และ 9,209,843,382.75 บาท ในปี 2557)

เงินฝากธนาคาร 7 และ 10.1  500,319,659.72  101,902,216.58 

ลูกหนี้

จากการขายเงินลงทุน  70,358,258.85  84,949.79 

จากดอกเบี้ย 10.1  14,658,893.76  5,299,724.54 

รวมลูกหนี้  85,017,152.61  5,384,674.33 

รวมสินทรัพย์  12,684,227,082.35  10,696,867,714.17 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  35,267,935.58  4,230,930.97 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10.1  18,971,822.61  15,575,861.32 

รวมหนี้สิน  54,239,758.19  19,806,792.29 

สินทรัพย์สุทธิ  12,629,987,324.16  10,677,060,921.88 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ	

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,294,969,966.22  2,007,523,007.03 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4.3  4,930,125,995.21  3,626,293,655.78 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 5  5,404,891,362.73  5,043,244,259.07 

รวมก�าไรสะสม  10,335,017,357.94  8,669,537,914.85 

สินทรัพย์สุทธิ  12,629,987,324.16  10,677,060,921.88 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)  229,496,996.6207  200,752,300.7024 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)  55.0333  53.1852 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(1/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนเงินต้น ราคายุติธรรม จ�านวนเงินต้น	 ราคายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท

เงินฝากประจ�า	(5.16%	และ	2.27%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 3.00%  

  ครบก�าหนดวันที่ 17 มิ.ย. 2558  80,000,000.00 

 

80,000,000.00 

 

- 

 

- 

อัตราดอกเบี้ย 3.00%  

  ครบก�าหนดวันที่ 18 ส.ค. 2558

 

20,000,000.00 

 

20,000,000.00  - 

 

- 

อัตราดอกเบี้ย 2.90%  

  ครบก�าหนดวันที่ 9 ธ.ค. 2558

 

10,000,000.00 

 

10,000,000.00 

 

-  - 

 110,000,000.00  110,000,000.00  -  - 

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย 3.05% 

  ครบก�าหนดวันที่ 10 มิ.ย. 2557  -  - 

 

5,000,000.00 

 

5,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.20% 

  ครบก�าหนดวันที่ 19 ธ.ค. 2557  - 

 

- 

 

70,000,000.00 

 

70,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

  ครบก�าหนดวันที่ 16 ก.ค. 2558  15,000,000.00 

 

15,000,000.00 

 

- 

 

- 

อัตราดอกเบี้ย 2.00% 

  ครบก�าหนดวันที่ 16 ก.ค. 2558  15,000,000.00 

 

15,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 1.85% 

  ครบก�าหนดวันที่ 25 ส.ค. 2558  70,000,000.00 

 

70,000,000.00 

 

-  - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

อัตราดอกเบี้ย 1.25% 

  ครบก�าหนดวันที่ 9 ก.พ. 2559  20,000,000.00 

 

20,000,000.00 - 

 

- 

อัตราดอกเบี้ย 1.25% 

  ครบก�าหนดวันที่ 11 มี.ค. 2559

 

45,000,000.00 

 

45,000,000.00  -  - 

 165,000,000.00  165,000,000.00  75,000,000.00  75,000,000.00 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.40% 

  ครบก�าหนดวันที่ 29 ต.ค. 2557

 

-  - 

 

30,000,000.00 

 

30,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.60% 

  ครบก�าหนดวันที่ 15 ต.ค. 2558

 

20,000,000.00 

 

20,000,000.00 

 

20,000,000.00 

 

20,000,000.00 

 20,000,000.00  20,000,000.00  50,000,000.00  50,000,000.00 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.20% 

  ครบก�าหนดวันที่ 7 ก.ย.  2557

 

- 

 

- 

 

20,000,000.00 

 

20,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.30% 

  ครบก�าหนดวันที่ 5 ต.ค. 2557 - - 

 

65,000,000.00 

 

65,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.50% 

  ครบก�าหนดวันที่ 4 ก.พ. 2559

 

85,000,000.00 

 

85,000,000.00 

 

- - 

อัตราดอกเบี้ย 3.50% 

  ครบก�าหนดวันที่ 12 ก.พ. 2559

 

35,000,000.00 

 

35,000,000.00 

 

- - 

 120,000,000.00  120,000,000.00  85,000,000.00  85,000,000.00 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(2/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558	

2558 2557

จ�านวนเงินต้น ราคายุติธรรม จ�านวนเงินต้น	 ราคายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.15% 

  ครบก�าหนดวันที่ 22 มิ.ย. 2558  60,000,000.00 

 

60,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.05% 

  ครบก�าหนดวันที่ 8 ก.ค. 2558

 

15,000,000.00 

 

15,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.05% 

  ครบก�าหนดวันที่ 3 ส.ค. 2558  80,000,000.00 

 

80,000,000.00  -  - 

 155,000,000.00  155,000,000.00  -  - 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.75% 

  ครบก�าหนดวันที่ 8 ต.ค.  2557  -  -  30,000,000.00  30,000,000.00 

อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

  ครบก�าหนดวันที่ 15 มิ.ย. 2558

 

20,000,000.00  20,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.80% 

  ครบก�าหนดวันที่ 20 ต.ค. 2558  5,000,000.00  5,000,000.00  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 2.95% 

  ครบก�าหนดวันที่ 24 ธ.ค. 2558  30,000,000.00  30,000,000.00  -  - 

 55,000,000.00  55,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00 

รวมเงินฝากประจ�า  625,000,000.00  625,000,000.00  240,000,000.00  240,000,000.00 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(3/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนเงินต้น ราคายุติธรรม จ�านวนเงินต้น	 ราคายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(4/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

ตั๋วแลกเงิน	(0%	และ	0.66%)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

ครบก�าหนดวันที่ 20 มิ.ย. 2557  -  -  60,000,000.00  59,921,947.08 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ครบก�าหนดวันที่ 29 พ.ย. 2557  -  -  10,000,000.00  9,918,070.24 

รวมตั๋วแลกเงิน  -  69,840,017.32 

หุ้นจดทะเบียน	(80.79%	และ	84.36%)

หุ้นสามัญ	(80.77%	และ	84.36%)

อาหารและเครื่องดื่ม (6.68% และ 6.04%)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  6,173,900  259,303,800.00  -  - 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  5,689,700  312,933,500.00  5,335,000  304,095,000.00 

บรษิทั ไทยยเูนยีน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 

(มหาชน)

 

 11,560,100 

  

235,826,040.00 

 

4,926,900  335,029,200.00 

 808,063,340.00  639,124,200.00 

ธนาคาร (9.90% และ 12.83%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  4,794,100  872,526,200.00  5,669,100  1,048,783,500.00 

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  800  156,000.00  505,500  94,781,250.00 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  3,589,000  129,204,000.00  2,782,400  118,947,600.00 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  10,679,100  193,291,710.00  -  - 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  -  -  605,800  96,322,200.00 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  1,128,000  2,865,120.00  -  - 

 1,198,043,030.00  1,358,834,550.00 

ประกันภัยและประกันชีวิต (8.30% และ 11.60%)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  19,125,900  903,698,775.00  13,745,500  1,130,567,375.00 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  7,333,000  99,728,800.00  6,961,900  98,162,790.00 

 1,003,427,575.00  1,228,730,165.00 

ยานยนต์(0.80% และ 0.72%)

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

(มหาชน)

 

11,863,100 

 

96,684,265.00 

 

7,645,700 

 

76,457,000.00 

 96,684,265.00  76,457,000.00 

วัสดุก่อสร้าง (14.58% และ 11.09%)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  9,370,200  46,851,000.00  9,370,200  57,626,730.00 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  2,051,600  20,105,680.00  -  - 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  3,215,000  1,697,520,000.00  2,672,800  1,117,230,400.00 

 1,764,476,680.00  1,174,857,130.00 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (1.64% และ 1.53%)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  -  -  13,453,600  29,597,920.00 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  83,023,600  83,023,600.00  62,267,700  60,399,669.00 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  4,114,200  21,393,840.00  -  - 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(5/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)

 

27,663,075 

 

89,075,101.50 

 

21,525,400  71,464,328.00 

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  638,200  4,946,050.00  -  - 

 198,438,591.50  161,461,917.00 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(6/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

พลังงานและสาธารณูปโภค (11.19% และ 11.08%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  3,205,200  483,985,200.00  4,082,300  536,822,450.00 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน)

 

482,700 

 

12,912,225.00  -  - 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  -  -  9,613,200  33,838,464.00 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  2,471,200  857,506,400.00  2,049,900  602,670,600.00 

 1,354,403,825.00  1,173,331,514.00 

พาณิชย์ (14.23% และ 21.40%)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  16,277,800  577,861,900.00  15,571,900  724,093,350.00 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  21,847,500  999,523,125.00  32,083,000  1,459,776,500.00 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  14,743,218  126,791,674.80  6,032,716  82,044,937.60 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,169,200  17,538,000.00  -  - 

 1,721,714,699.80  2,265,914,787.60 

การแพทย์ (3.16% และ 0.58%)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน)  14,766,500  284,993,450.00  -  - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  53,950,000  97,649,500.00  4,934,900  61,686,250.00 

 382,642,950.00  61,686,250.00 
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สื่อและสิ่งพิมพ์ (1.36% และ 0%)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  4,816,500  67,431,000.00  -  - 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  18,276,300  96,864,390.00  -  - 

 164,295,390.00  - 

ขนส่งและโลจิสติกส์ (5.45% และ 5.44%)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  69,846,600  328,279,020.00  71,614,600  283,593,816.00 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  126,700  37,756,600.00  1,562,400  292,950,000.00 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  13,506,900  293,099,730.00  -  - 

 659,135,350.00  576,543,816.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.48% และ 2.05%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)  284,800 

 

25,062,400.00  -  - 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  586,400  45,446,000.00  -  - 

บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  7,167,900  184,573,425.00  4,470,100  88,954,990.00 

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  5,278,800  122,996,040.00  6,926,000  105,275,200.00 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  10,367,500  24,259,950.00  -  - 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,315,200  18,544,320.00  1,315,200  22,884,480.00 

 420,882,135.00  217,114,670.00 

รวมหุ้นสามัญ  9,772,207,831.30  8,934,055,999.60 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(7/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(0.02%	และ	0%)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  801,100  2,146,948.00  -  - 

รวมใบส�าคัญแสดงสิทธิ  2,146,948.00  - 

รวมหุ้นจดทะเบียน  9,774,354,779.30  8,934,055,999.60 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(8/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	(7.64%	และ	9.04%)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.19/14/57

ครบก�าหนดวันที่ 10 มิ.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  150,000  149,926,359.46 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 12 มิ.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  20,000  19,987,651.46 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/56

ครบก�าหนดวันที่ 19 มิ.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  20,000 

 

19,979,801.24 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 26 มิ.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  10,000  9,986,115.20 
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พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/56

ครบก�าหนดวันที่ 26 มิ.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  80,000  79,887,828.73 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 10 ก.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  10,000  9,978,675.71 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 10 ก.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  20,000  19,956,979.04 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 24 ก.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  100,000  99,709,708.16 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/90/57

ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  35,000  34,885,308.57 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 7 ส.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  - 

 

 -  95,000  94,650,868.58 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(9/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/57

ครบก�าหนดวันที่ 21 ส.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  225,000  223,995,884.75 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 21 ส.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  75,000  74,665,294.92 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 4 ก.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  5,000  4,973,767.27 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 11 ก.ย. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  100,000  99,435,912.33 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/183/57

ครบก�าหนดวันที่ 24 ต.ค. 2557  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  - 

 

15,000 

 

14,878,682.69 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ พ.14/14/58

ครบก�าหนดวันที่ 2 มิ.ย. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  100,000  99,995,917.97  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 48/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  29,995,685.55  -  - 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(10/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 4 มิ.ย. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

  

100,000 

 

99,983,999.82  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 11 มิ.ย. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  200,000  199,903,608.12  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 50/182/57

ครบก�าหนดวันที่ 18 มิ.ย. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  9,991,809.45  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 18 มิ.ย. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  80,000 

 

79,934,661.63  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 14/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 9 ก.ค. 2558  

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  15,000  14,976,689.71  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/58

ครบก�าหนดวันที่ 23 ก.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

 

25,000 

 

24,938,823.02  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/183/58

ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

 

40,000  39,901,612.46  -  - 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(11/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(12/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/92/58

ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  35,000  34,913,542.84  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/182/58

ครบก�าหนดวันที่ 6 ส.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

 

90,000  89,758,529.03  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 6 ส.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  9,973,040.00  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2556

ครบก�าหนดวันที่ 19 ส.ค. 2558

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  50,000  50,150,518.50  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/58

ครบก�าหนดวันที่ 27 ส.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  100,000  99,655,573.95  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/182/58

ครบก�าหนดวันที่ 10 ก.ย. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  29,880,522.93  -  - 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/58

ครบก�าหนดวันที่ 8 ต.ค. 2558 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  4,974,070.10  -  - 
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พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2556

ครบก�าหนดวันที่ 23 ก.ค. 2559 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,091,176.80  -  - 

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  924,019,781.88  956,898,838.11 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(13/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(0.68%	และ	0%)

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9/2

ชนิดอัตราดอกเบี้ย 3.17% ครบก�าหนดวันที่ 26 ก.ค. 2558

  (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  20,041,074.80  -  - 

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7

ชนิดอัตราดอกเบี้ย 3.53% ครบก�าหนดวันที่ 29 พ.ย. 2559

  (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  20,523,158.40  -  - 

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20

ชนิดอัตราดอกเบี้ย 4.02% ครบก�าหนดวันที่ 26 ก.ย. 2561

  (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  21,167,615.60  -  - 

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

ชนิดอัตราดอกเบี้ย 3.01% ครบก�าหนดวันที่ 26 พ.ย. 2564

   (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  20,164,082.60  -  - 

รวมพันธบัตรธนาคารเพือ่การเกษตร	

	และสหกรณ์การเกษตร  81,895,931.40  - 
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พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	(0.13%	และ	0%)

พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 (2.84%)

ครบก�าหนดวันที่ 3 เม.ย. 2560 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

 

5,000  5,098,690.75  -  - 

พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 (3.44%)

ครบก�าหนดวันที่ 2 ส.ค. 2562 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,210,576.20  -  - 

พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17 (3.97%)

ครบก�าหนดวันที่ 21 ก.ย. 2562 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,316,758.40  -  - 

รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  15,626,025.35  - 

กระทรวงการคลัง	(2.25%	และ	0.63%)

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 (3.88%)

ครบก�าหนดวันที่ 13 มิ.ย. 2562 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  50,000  53,557,183.50  45,000  46,530,677.25 

พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (3.25%)

ครบก�าหนดวันที่ 16 มิ.ย. 2560 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)

 

25,000  25,887,452.75  20,000  20,460,980.00 

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 (5.63%)

ครบก�าหนดวันที่ 12 ม.ค. 2562 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  15,000  16,928,095.65  -  - 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(14/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.20%)

ครบก�าหนดวันที่ 14 ก.ค. 2564 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,137,020.57  -  - 

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (3.65%)

ครบก�าหนดวันที่ 17 ธ.ค. 2564 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  105,000 

 

112,284,627.00  -  - 

พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (3.63%)

ครบก�าหนดวันที่ 16 มิ.ย. 2566 

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  55,000  58,904,104.60  -  - 

รวมพันธบัตรกระทรวงการคลัง  272,698,484.07  66,991,657.25 

รวมพันธบัตร  1,294,240,222.70  1,023,890,495.36 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(15/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

หุ้นกู้	(2.52%	และ	3.04%)

อาหารและเครื่องดื่ม (0.61% และ 0.53%)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 4.40%  

 ครบก�าหนดวันที่ 3 ส.ค. 2565  20,000  21,723,814.40  -  - 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.58% ครบก�าหนดวันที่ 6 ก.พ. 2560

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  20,563,586.80  25,000  25,294,804.25 
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บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด

อัตราดอกเบี้ย 3.98% ครบก�าหนดวันที่ 17 ต.ค. 2559

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,274,663.40  10,000  10,161,635.20 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.70% ครบก�าหนดวันที่ 14 มี.ค. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  20,000  20,189,878.20 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบก�าหนดวันที่ 14 มี.ค. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  20,000  21,110,320.20  -  - 

 73,672,384.80  55,646,317.65 

ธนาคาร (0.72% และ 1.28%)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

อัตราดอกเบี้ย 3.34% ครบก�าหนดวันที่ 4 เม.ย. 2560

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  50,000  51,255,438.50  50,000  50,257,918.50 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.40% ครบก�าหนดวันที่ 23 ก.ค. 2557

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  45,000  44,999,909.10 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบก�าหนดวันที่ 31 ก.ค. 2557

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  30,000  29,999,051.70 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(16/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 3.45% ครบก�าหนดวันที่ 26 มิ.ย. 2561

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  30,000  31,150,898.10  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 3.46% ครบก�าหนดวันที่ 23 ก.ย. 2561

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,192,313.05  -  - 

The Export-Import Bank of  Korea

อัตราดอกเบี้ย 3.70% ครบก�าหนดวันที่ 27 ส.ค. 2558

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  5,000  5,055,534.35 

อัตราดอกเบี้ย 3.43% ครบก�าหนดวันที่ 11 มี.ค. 2559

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  5,000  5,045,900.24 

 87,598,649.65  135,358,313.89 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(17/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

เงินลงทุนและหลักทรัพย์ (0.34% และ 0.66%)

บริษัท โตโยต้า ลีซซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

อัตราดอกเบี้ย 3.34% ครบก�าหนดวันที่ 15 ก.พ. 2559

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  15,000  15,098,224.05 

อัตราดอกเบี้ย 3.38% ครบก�าหนดวันที่ 22 พ.ย. 2558

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  30,000  30,201,647.40 

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด

อัตราดอกเบี้ย 3.64% ครบก�าหนดวันที่ 23 พ.ค. 2561

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  25,000  25,879,953.62  25,000  24,954,389.27 
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อัตราดอกเบี้ย 3.37% ครบก�าหนดวันที่ 2 ต.ค. 2560

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,278,628.71  -  - 

บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.57% ครบก�าหนดวันที่ 12 มี.ค. 2561

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,080,680.65  -  - 

 41,239,262.98  70,254,260.72 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.18% และ 0%)

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 4.80% ครบก�าหนดวันที่ 29 พ.ค. 2562

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,469,952.45  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 3.91% ครบก�าหนดวันที่ 6 มิ.ย. 2562

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  15,000  15,917,863.95  -  - 

 21,387,816.40  - 

วัสดุก่อสร้าง (0.22% และ 0%)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 4.00% ครบก�าหนดวันที่ 1 เม.ย. 2561

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,236,547.55  -  - 

อัตราดอกเบี้ย 4.40% ครบก�าหนดวันที่ 12 ต.ค. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,670,086.20  -  - 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(18/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 4.30% ครบก�าหนดวันที่ 14 มิ.ย. 2563

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,608,332.70  -  - 

 26,514,966.45  - 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (0.04% และ 0.05%)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.66% ครบก�าหนดวันที่ 19 ก.พ. 2560

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  5,000  5,112,070.84  5,000  5,044,500.77 

 5,112,070.84  5,044,500.77 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(19/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท

พลังงานและสาธารณูปโภค (0.22% และ 0.24%)

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

อัตราดอกเบี้ย 4.13% ครบก�าหนดวันที่ 12 มี.ค. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  15,000  15,799,432.35  15,000  15,048,389.25 

อัตราดอกเบี้ย 4.61% ครบก�าหนดวันที่ 12 มี.ค. 2564

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,818,191.50  10,000  10,175,192.60 

 26,617,623.85  25,223,581.85 

ขนส่งและโลจิสติกส์ (0.10% และ 0.19%)

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.60% ครบก�าหนดวันที่ 6 มี.ค. 2559

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  -  -  10,000  10,109,315.10 
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อัตราดอกเบี้ย 4.35% ครบก�าหนดวันที่ 27 ก.พ. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,564,439.40  10,000  10,109,536.80 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 3.32% ครบก�าหนดวันที่ 28 พ.ย. 2559

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  2,000  2,033,466.88  -  - 

 12,597,906.28  20,218,851.90 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (0.09% และ 0.09%)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

อัตราดอกเบี้ย 4.17% ครบก�าหนดวันที่ 11 เม.ย. 2562

 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  10,000  10,648,514.90  10,000  10,048,484.20 

 10,648,514.90  10,048,484.20 

รวมหุ้นกู้  305,389,196.15  321,794,310.98 

ตั๋วเงินคลัง	(0.83%	และ	0%)

ตั๋วเงินคลังงวดที่ 35/28/58 ครบก�าหนดวันที่ 24 มิ.ย. 2558

(มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.00 บาท)  100,000  99,906,071.87  -  - 

รวมตั๋วเงินคลัง  99,906,071.87  - 

รวมเงินลงทุน 	12,098,890,270.02	 	10,589,580,823.26	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	(20/20)

ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2558

2558 2557

จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม 	จ�านวนหน่วย	 ราคายุติธรรม

บาท บาท
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 4.1 และ 10.2

รายได้เงินปันผล  232,964,694.21  232,429,434.90 

รายได้ดอกเบี้ย  60,724,561.53  42,996,487.16 

รายได้อื่น  -  1,201.05 

รวมรายได้จากการลงทุน  293,689,255.74  275,427,123.11 

ค่าใช้จ่าย	  4.1, 8 และ 10.2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  193,868,520.85  155,543,094.62 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  4,523,598.80  3,629,338.91 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  15,509,481.65  12,443,447.52 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  3,993,553.37  3,955,654.04 

รวมค่าใช้จ่าย  217,895,154.67  175,571,535.09 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  75,794,101.07  99,855,588.02 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	 4.1 และ 4.2

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  640,322,461.73  569,338,178.05 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  (354,469,459.14)  (1,196,380,660.12)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

  และที่ยังไม่เกิดขึ้น

  

285,853,002.59 

  

(627,042,482.07)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  361,647,103.66  (527,186,894.05)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม		2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  75,794,101.07  99,855,588.02 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  640,322,461.73  569,338,178.05 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (354,469,459.14)  (1,196,380,660.12)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการด�าเนินงาน  361,647,103.66  (527,186,894.05)

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9  1,591,279,298.62  1,179,224,019.33 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  1,952,926,402.28  652,037,125.28 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  10,677,060,921.88  10,025,023,796.60 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  12,629,987,324.16  10,677,060,921.88 
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม		2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  361,647,103.66  (527,186,894.05)

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน :

การซื้อเงินลงทุน  (9,909,473,416.69)  (8,101,303,683.83)

การจ�าหน่ายเงินลงทุน  9,018,831,800.05  7,041,712,721.80 

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน  70,197,561.59  (38,956,960.31)

ส่วนต�่ามูลค่าพันธบัตร ตั๋วแลกเงินและตั๋วเงินคลังตัดจ�าหน่าย  (18,012,389.12)  (26,000,206.07)

การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจ�าสถาบันการเงิน  (385,000,000.00)  (80,000,000.00)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  (70,273,309.06)  19,939,788.04 

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย  (9,359,169.22)  (3,418,274.93)

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  -  82,549.94 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  31,037,004.61  (118,349,171.53)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,395,961.29  162,555.57 

รายการก�าไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า  (640,322,461.73)  (569,338,178.05)

รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  354,469,459.14  1,196,380,660.12 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (1,192,861,855.48)  (1,206,275,093.30)
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม		2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน  3,015,337,508.91  2,271,584,307.55 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  (1,424,058,210.29)  (1,092,360,288.22)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,591,279,298.62  1,179,224,019.33 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  398,417,443.14  (27,051,073.97)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  101,902,216.58  128,953,290.55 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี  500,319,659.72  101,902,216.58 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  53.1852  56.4819  39.0407 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  0.3873  0.6244  0.4543 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  3.2722  3.5603  9.9370 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (1.8114)  (7.4814)  7.0499 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  1.8481  (3.2967)  17.4412 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  55.0333  53.1852  56.4819 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี(%)  2.9943  (5.4404)  35.0600 

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  12,629,987.32  10,677,060.92  10,025,023.80 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังส้ินต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  1.8041  1.8118  1.8013 

อตัราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธิ  2.4316  2.8423  2.7146 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) *  156.7199  156.2716  234.0169 

*		ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	ตั๋วแลกเงิน	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่าง

แท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	ซึ่งค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุน

แต่ละประเภทคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี



49

BFLRMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	พฤษภาคม	2558

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  31.8432  22.9402  18.2144 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  0.4757  0.5947  0.5120 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  3.5672  2.9392  1.0908 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  3.1546  5.3691  3.1230 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  7.1975  8.9030  4.7258 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  39.0407  31.8432  22.9402 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี(%)  22.1118  31.2098  21.4553 

อัตราส่วนการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  5,780,577.92  4,213,160.97  2,806,005.15 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังส้ินต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  1.8194  1.8160  1.8477 

อตัราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธิ  3.2808  3.9005  4.1719 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) *  262.3961  250.3469  223.0397 

*		ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	ตั๋วแลกเงิน	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่าง

แท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	ซึ่งค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุน

แต่ละประเภทคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่	31	พฤษภาคม	2558

1.	 เกณฑ์ในการน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 

เรื่อง การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพผสมแบบยืดหยุ่นประเภทรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ซึ่งมีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมท้ังสิ้น 5,000 ล้านบาท 

แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท ต่อมา เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2555 กองทุนฯ ได้ขออนุมัติเพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของโครงการ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของโครงการอีก 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนของ

โครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000,000,000  หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวัง

ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือก�าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือก�าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสาร

ก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด 

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็น 

กองทุนเปิด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เงินลงทุน

ของกองทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน 

และเงินฝากธนาคาร

3.	 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่แนวปฏิบัติทางบัญชี 

และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และ  

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ไม่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจกองทุน และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีท่ีเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากงบการเงิน

ของกองทุนจัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่องการบัญชีส�าหรับกิจการท่ี

ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
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4.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1	 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

  ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีตกลงซื้อขายส่วนเกิน

กว่ามูลค่าหรือส่วนต่�ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ ตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

รายได้ดอกเบี้ย

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับบันทึกเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 4.2	 การวัดค่าเงินลงทุน

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิใน เงินลงทุน ต้นทุนของ

เงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตามล�าดับดังนี้

  1. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

  2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่ 

เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ ระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่วัดค่าเงินลงทุน

  3. ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

  เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

  เงินลงทุนในหุ้นกู้ 

  - แสดงในราคาท่ีค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งสุดท้ายที่ได้มีขึ้นในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย กรณีไม่มีราคาซื้อขาย จะแสดงในราคาที่สถาบันการเงินเสนอ

  - บันทึกในราคาทุนตัดจ�าหน่าย และก�าหนดตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตามระยะเวลาของเงิน

ลงทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง

  เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก�าหนดราคาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิดเปล่ียนมือไม่ได้ แสดงในราคายุติธรรม โดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบ้ียค้างรับ

  เงินลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ 

ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
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 กองทุนแสดงเงินลงทุนในราคาที่ค�านวณตามข้อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.น. 319/2549 ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของ

มูลค่ายุติธรรม

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

 4.3	 บัญชีปรับสมดุล

  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจ�านวนต่อหน่วยของก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้

แบ่งสรร ณ วันเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

 4.4	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

  ในการจัดท�างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ

ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่�าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ 

รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น 

กองทุนได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์  ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่

เกิดขึ้นจริง

5.	 ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน	(เริ่มสะสม	27	พฤศจิกายน	2545)		

รายการ บาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม  499,223,473.28

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  3,164,283,345.28

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม   1,379,737,440.51

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานต้นปี (1 มิถุนายน 2557) 5,043,244,259.07

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี    361,647,103.66

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงานปลายปี (31 พฤษภาคม 2558) 5,404,891,362.73
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6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 ในปี 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและเงินลงทุนใน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีดังนี้  

รายการ 2558 2557

มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน (บาท) 18,928,305,216.74 15,143,016,405.63

อัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 156.7199 156.2716

7.	 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 กองทุนได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

2558 2557

รายการ อัตราดอกเบี้ย เงินต้น (บาท)  อัตราดอกเบี้ย เงินต้น (บาท)

ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.375% 11,635,767.27 0.375% 8,553,240.57

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.620% 12,845,097.49 1.000% 2,160,449.56

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 1.000% 472,899,104.21 1.700% 89,245,902.87

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 0.100% 19,130.09 0.300% 19,067.72

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.375% 2,899,912.69 0.500% 1,923,555.86

ธนาคารออมสิน 0.500% 20,647.97 - -

รวม 500,319,659.72 101,902,216.58
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8.	 ค่าใช้จ่าย

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพโดยตรง เช่น 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย

ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะน�ากองทุน โดยรวมกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 - ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดท�ารายงานต่างๆ ค่าลงประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ค่าจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขโครงการ ค่าจัดท�าหนังสือช้ีชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ 

และค่าไปรษณียากร โดยจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ�านวน หรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้

ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

9.	 หน่วยลงทุน

 กองทุนซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี ดังนี้

2558 2557

รายการ จ�านวนหน่วย บาท จ�านวนหน่วย บาท

ขายหน่วยลงทุน 54,169,030.8125 3,015,337,508.91 44,621,325.5115 2,271,584,307.55

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (25,424,334.8942) (1,424,058,210.29) (21,359,640.7745) (1,092,360,288.22)

เพิ่มขึ้นสุทธิ 28,744,695.9183 1,591,279,298.62 23,261,684.7370 1,179,224,019.33
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10.	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กองทุนมีรายการบัญชีบางส่วนกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือเป็น 

ผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการ 

ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ท�าร่วมกันและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน

 รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกองทุนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 10.1    กองทุนมียอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

                                                                                                                                    (หน่วย : บาท)

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร - จ่ายคืนเมื่อทวงถาม          11,635,767.27 8,553,240.57

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม - หุ้นสามัญ 872,526,200.00 1,048,783,500.00

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 15,516.50 17,549.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 491,299.82 370,166.65

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 17,345,644.44 14,277,684.36
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 10.2    รายได้และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนที่ส�าคัญระหว่างกองทุนกับกิจการที่เก่ียวข้องกันในระหว่างปี  

มีดังต่อไปนี้

                                                (หน่วย : บาท)

รายการ 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ย 43,604.35 53,090.90

รายได้เงินปันผล 31,524,850.00 36,019,450.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,028,100.10 777,642.52

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน        15,509,481.65 12,443,447.52

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 193,868,520.85 155,543,094.62

11.	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน กองทุนมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น  

โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ

รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเส่ียง

ในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถท�าได้โดยการกระจายน้�าหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ 

กลุ่มธุรกิจให้เหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนท่ีดี และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดมากจนเกินไป  

แต่ส�าหรับความเส่ียงของตลาด (Market Risk) นั้นกองทุนไม่สามารถท่ีจะขจัดหรือลดลงได้ เนื่องจากเป็นความเส่ียง 

ขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้
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 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้  

โดยกองทุนมีแนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ที่มีอายุมาก  

เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ที่มีอายุสั้น

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาท่ี

กองทุน จะต้องน�าไปช�าระภาระผูกพันได้เมื่อครบก�าหนด

 กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ หากความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์ เช่น  

กองทุนมีการก�าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสม ส�าหรับหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีขนาดเล็กหรือมีสัดส่วนของหุ้นท่ีซื้อขายในตลาด 

(Free Float) ต่�า โดยกองทุนจะยึดจากทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเหมาะสม

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้	

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร ท�าให้รับช�าระดอกเบี้ยและเงินต้นตาม

เวลาที่ก�าหนดไว้ไม่ได้

 กองทุนไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ได้แต่กองทุนได้มีการ

บริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการ

คลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้�าประกันท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย  ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีบริษัทเป็นผู้ออก 

หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้�าประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะลงทุนได้เมื่อผ่านการวิเคราะห์จากบริษัท

จัดการแล้วว่า เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีฐานะการเงินมั่นคง หรือเป็นตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้  

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการ

ก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ

ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม



58

BFLRMF

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดท่ีแสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

12.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กองทุนฯ ได้ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของโครงการ และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโครงการอีก 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1,000,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการท้ังส้ิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

2,000,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

13.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	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)

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 (ถ้ามี)  
งดออกเสียง

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

4 ก.ย. 57 บมจ. อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 2 0 1 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2557 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระท่ี 2 ไม่อนมุตัใิห้บรษิทั และ/หรอื
บรษิทัย่อยเข้าท�ารายการซือ้เงนิ
ลงทนุในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ 
เวียดนาม ลมิเิตด็ ภายใต้เงือ่นไขใหม่ 
ซึง่ประกอบด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้
พิจารณาไปแล้วในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รวม
ทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(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 -

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

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

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

17 เม.ย. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 10 0 1 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
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. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

23 เม.ย. 58 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 7 0 1 วาระที่ 5 คัดค้านเลือกนายธนินท์ 
เจยีรวนนท์ และนายสภุกิต เจยีรวนนท์ 
เข้าเป็นกรรมการเนือ่งจากเข้าประชมุ
กรรมการบรษิทัต�า่กว่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
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. ธนาคารเกียรตินาคิน 1 6 0 1 วาระที่ 4 คัดค้านเลือก นางภัทรพร 

มลินิทสตู เข้าเป็นกรรมการ เนือ่งจาก 

เข้าประชุมต�่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. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง



64

BFLRMF

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. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

3/2557วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

2/2557 งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้าเป็น

กรรมการอกีวาระ เนือ่งจากเข้าประชมุ

ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ขั้นต�่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 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

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


