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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ 

	 แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค�าในปี	2558

 แนวโน้มระยะกลางคาดว่าราคาทองค�ายังคงได้รับผลกระทบจากแนวโน้มค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่ง

ผลลบต่อทิศทางราคาทองค�าในตลาดโลก ปัญหาหนี้สินของกรีซยังเป็นแรงหนุนให้ค่าเงินสกุลยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ 

ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้น ซึ่งก็เป็นการซ�้าเติมราคาทองค�าเช่นกัน

 ความต้องการทองค�าในไตรมาสแรกปี 2558 ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าโดยมาจาก

ความต้องการท่ีลดลงของเครื่องประดับ และสินค้าเทคโนโลยีโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านจีนที่เป็นผู้บริโภคทองค�า

รายใหญ่มีความต้องการทองค�าลดลงร้อยละ 7 เช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลงและบั่นทอนความเชื่อมั่น 

ของผู้บริโภค แต่อินเดียยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ส่วนการถือครองทองค�าแท่งของกองทุนขนาดใหญ่ได้แก่ 

SPDR Gold Shares ใน 5 เดือนแรกของปี 2558 นัน้ ปรากฏว่ามปีรมิาณเพิม่ขึน้เป็น 773 ตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ จาก 709 ตนั 

ในช่วงต้นปีและกลับลดลงมาเหลือเพียง 715 ตันในสิ้นเดือนพฤษภาคม สะท้อนถึงความต้องการทองค�าเป็นระยะๆ มากกว่า

ความต้องการที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางที่ยังซื้อทองค�าเพิ่มได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน 

เบลารุส และมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนธนาคารกลางที่ขายออกมามีไม่มากนัก

 ด้านอุปทานในไตรมาสแรกปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากการลดลงของการน�าทองค�ากลับมาใช้ใหม่

ชดเชยการเพิ่มขึ้นจากทองค�าที่ผลิตจากเหมือง

	 แบงก์	ออฟ	ไชน่า	ซึ่งเป็น	1	ใน	4	ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลจีน	ได้เป็นธนาคารจีนแห่งแรกที่เข้าร่วม

การก�าหนดราคาอ้างอิงทองค�าในตลาดลอนดอน	โดยจะเข้าร่วมประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์วันละ	2	ครั้ง	เพื่อ

ก�าหนดราคาอ้างอิงทองของสมาคมตลาดทองค�าลอนดอน นอกเหนือจาก ยูบีเอส เอจี โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ปอิงค์ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย บาร์เคลย์แบงก์ เอชเอสบีซีโฮลดิ้งส์ โซซิเอเต้เจเนอราล และเจพีมอร์แกน สะท้อนถึงการเข้ามามี

บทบาทในการก�าหนดราคาทองค�าของจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองค�ารายใหญ่ของโลก โดยก่อนหน้าได้ผลักดันตลาดค้าทองค�าที่

เซี่ยงไฮ้ให้มีบทบาทมากขึ้นในระดับสากล ดังนั้น	อิทธิพลของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	ที่มีต่อราคาทองค�าในตลาด

โลกจะถูกลดลงจากปัจจัยอื่นที่มีมากขึ้น

 ด้านต้นทุนในเหมือง (Cash Cost) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะมาจากต้นทุนการขุดท่ีเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้ได้ทองค�าท่ีเหลืออยู่น้อยลงและลึกลงไปใต้ดินเรื่อยๆ ต้องอาศัยต้นทุนและเทคโนโลยีที่มากขึ้น รวมถึงต้นทุนของ

น�้ามันและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นในระยะยาว ส่วนต้นทุนแบบ All-In Sustaining Cost (Cash cost  

รวมกับต้นทุนนอกเหมือง) ปี 2557 อยู่ในกรอบ USD 800-1,040 ต่อออนซ์  ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคา
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ทองค�าไม่ปรับลึกลงมาก เนื่องจากถ้าหากราคาทองปรับตัวลดลงต�่ากว่าต้นทุนการผลิต จะท�าให้อุปทานของทองค�าลดลง

อย่างมีนัยส�าคัญ  

 ทั้งนี้ ปัจจัยความไม่สงบ เช่น สถานการณ์ในยูเครน อิรัก และ ลิเบีย ไม่น่าจะมีผลต่อราคาทองค�ามากนัก เนื่องจาก

ตลาดได้รับรู้มานานมากและยังไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม 

 ส่วนการท่ีเงนิบาทอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกับดอลล่าร์สหรฐัฯ ก็เป็นปัจจยัหนนุไม่ไห้ราคาทองค�าในประเทศลดลงมากนกั 

เนือ่งจากข้อมูลการส่งออกที่ออกมาไม่เกื้อหนุน และยังถูกปรับลดประมาณการส่งออกลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส่วนต่าง

อัตราดอกเบี้ยของไทยกับต่างประเทศได้ลดลงจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ท�าให้ราคาทองค�าในประเทศ

อาจไม่ปรับตัวลดลงมากตามราคาทองค�าในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ

	 กล่าวโดยสรุป ความเคลื่อนไหวของราคาทองค�าในช่วงท่ีผ่านมายังคงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ เป็นส�าคัญ โดยแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ียังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลลบต่อราคาทองค�า แต่ถ้าหากราคา

ทองค�าปรับตัวลงน้อยกว่า USD 1,200 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาต้นทุนในการผลิตโดยเฉลี่ยก็น่าจะเป็น

โอกาสทยอยซื้อสะสมระยะยาวเพื่อการกระจายความเสี่ยง ส่วนในระยะยาวนั้นราคาทองค�าอาจกลับมาถูกก�าหนดด้วย

ปัจจัยจากความต้องการของผู้บริโภคทองค�ารายใหญ่แทน	และการที่จีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดทองค�าโลก

มากขึ้นอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองค�าในระยะยาว

 ส�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ มีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 1,252.24 ล้านบาท หรือ 9.7987 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 บลจ.บัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามั่นว่าบริษัทจะ

บริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก�าหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดย

เคร่งครัด

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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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 19 พฤษภาคม 2553

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 19 พฤษภาคม 2553

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 19 พฤษภาคม 2553

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555

นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์ 19 พฤษภาคม 2553

นางสาวรุ่งนภา  เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558
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กองทนุเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

 กองทนุเปิดบวัหลวงโกลด์ฟันด์ เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้รบัอนมุตัจิาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป โดยมจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย (มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมทองค�าแบบท่ัวไป (Simple 

Gold Fund) ทีล่งทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดียว ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และไม่ก�าหนด

ระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ ตามข้อบงัคับท่ี

ก�าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะ

ท�าหน้าท่ีเก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงโกลด์ฟันด์ ซึง่

จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บวัหลวงโกลด์ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค.	58	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	25	เม.ย.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	เม.ย.	55	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	30	เม.ย.	53	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่19	พ.ค	53	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 10.1968 9.5448 10.4073 12.8638 N/A 10.0000

กองทุนเปิดบัวหลวง	

		โกลด์ฟันด์	
-6.10 0.31 -8.00 -25.57 - -4.26

เกณฑ์มาตรฐาน*** -6.61 1.59 -8.45 -25.00 - -2.51

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	 หมายถงึ	 London	 PM	 Fix	 Index	 ทัง้นี	้ ตัง้แต่วนัที	่ 1	 กรกฎาคม	 2558	 เป็นต้นไป	 เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ 

จะเปลีย่นแปลงจากเดิม	เป็น	LBMA	Gold	Price	PM	Index	ซึง่เปลีย่นแปลงตามกองทนุหลกั(SPDR	Gold	Trust)



7

BGOLD

ข้อมูลการลงทนุ	ผลการด�าเนนิงาน	และความผันผวนของผลการด�าเนินงาน	

ของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust 

ช่ือกองทนุ	: SPDR Gold Trust 

วันทีจ่ดัต้ังกองทนุ	: 12 พฤศจิกายน 2547 

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

นวิยอร์ก ญีปุ่น่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ 

นโยบายการลงทนุ	:	 มนีโยบายท่ีมุง่เน้นการลงทนุในทองค�าแท่ง เพือ่สร้างผลตอบแทนของกองทนุหลงั

หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของราคาทองค�า 

อายุโครงการ	: ไม่ก�าหนด 

ผูด้แูลผลประโยชน์	: The Bank of New York 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทนุ	: HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing	Agent	: State Street Global Market LLC 

Sponsor	:	 World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่ง

เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกอง	SPDR	Gold	Trust

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.02  

(ไม่ต�่ากว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ 

และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)

2. ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.10

3. ค่าธรรมเนียม Marketing Agent 0.15

4. ค่าธรรมเนียม Sponsor 0.15

5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
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*	 กองทนุจะก�าหนดค่าบรหิารจดัการไว้ท่ีร้อยละ	0.40	ต่อปี	เป็นเวลา	7	ปี	(วนัเริม่จดัตัง้กองทนุ	12	พฤศจกิายน	2547)	หรอืจนกว่าจะยกเลกิสญัญากับ	

Marketing	Agent	หากในเดือนใดค่าบรหิารจัดการของกองทุนสูงกว่าร้อยละ	0.40	ต่อปี	Sponsor	และ	Marketing	Agent	จะลดค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บ

จากกองทนุ	เพือ่ท�าให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุเท่ากับร้อยละ	0.40	ต่อปี	อย่างไรกต็าม	ค่าใช้จ่ายของกองทุนมโีอกาสทีจ่ะมากกว่าร้อยละ	0.40	ต่อปี	

ก็ได้	ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใดๆ	จนท�าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนท้ังหมดเกินกว่าร้อยละ	0.70	ต่อปี	 เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย

ของSponsor	และ	Marketing	Agent	รวมท้ังหมดได้ไม่เกินร้อยละ	0.30	ต่อปี	

แหล่งทีม่าของข้อมูล	:	หนงัสอืชีช้วนกอง	SPDR	Gold	Trust

ผลการด�าเนนิงานของกอง	SPDR	Gold	Trust

This fund started trading on November 18 2004.

NAV	per	GLD	Share

Cumulative	* Trust Gold	Price	

(LBMA	Gold	Price)‡

Year to date * † -1.714863% -2.14%

1 month -0.601272% -0.57%

3 months -6.443320% -6.35%

6 months +1.173756% +1.37%

1 year -8.770261% -8.40%

5 years § -0.382342% +0.02%

Since inception (to month end) § +9.416698%  +9.85%

* All figures are to month end [04/30/2015] unless otherwise indicated. Year to date for the Trust begins December 31 2014 and for Gold 
PM Fix begins December 31 2014.

† Updated between 9.15pm and 9.45pm UK
‡ Since March 20, 2015, the Trust has been using the LBMA Gold Price PM as the price of gold in determining the value of the Trust’s 

gold. Before that date, the Trust used the London PM Fix, which was discontinued on March 19, 2015.
§ Returns are annualized.
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GLD	Share	Price	at	Close

Cumulative	**	†† Trust Gold	Spot	Price	

(Mid	Point)

Year to date ** ‡ -0.10% -0.08%

1 month -0.17% -0.36%

3 months -8.08% -7.76%

6 months +0.72% +1.54%

1 year  -8.65% -8.39%

5 years § -0.33% +0.07%

Since inception (to month end) § +9.30% +9.90%

** All figures are to month end [04/30/2015] unless otherwise indicated.
†† Year to date begins December 31 2014. Gold Spot Price taken as at 16.30 (NYT) note the price may differ from the London PM fix of 

the same day.
‡ Updated between 9.15 pm and 9.45 pm UK
§ Returns are annualized.

ความผันผวนของผลการด�าเนินงานของกอง	SPDR	Gold	Trust

NAV Price

Volatility 18.55% 18.49%

Tracking	Error 1.10% -

ที่มา : Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2558 (ย้อนหลัง 3 ปี)
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่30	เมษายน	2558

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 1,221,650,467.65 97.56

หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ

SPDR GOLD TRUST (SINGAPORE) 1,221,650,467.65 97.56

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	34,377,950.01	 	2.75	

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 26,462,742.16 2.11

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  7,915,207.85  0.63 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,252,244,023.93

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 9.7987
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่30	เมษายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้า

ประกัน

26.46 2.11

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

	� รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้ เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่30	เมษายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 26,462,742.16

2. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 3,139,379.33

3. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 4,775,828.52
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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	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,154.59 0.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 369.28 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 615.46 0.05

ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 344.66 0.03

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 911.47 0.07

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 8,395.46 0.68

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน และไม่มีค่านายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ		 ผู้ถือหน่วยลงทุนของ	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ 

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด 

และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ และหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงิน 

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน

โดยถูกต้องตามท่ีควรของกองทุนเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 

และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

                                                                      บริษัท ส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ากัด

                                                                                 

  

                                                                                (นางสาวจินตนา  มหาวนิช)  

                                                                            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 12 มิถุนายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

  (ราคาทุน ปี 2558 : 1,505,684,406.45 บาท) 4,5

  

1,221,650,467.65 

  

1,088,811,494.86 

  (ราคาทุน ปี 2557 : 1,314,805,530.63 บาท)

เงินฝากธนาคาร 7  34,205,489.05  41,874,918.37 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  172,460.96  249,183.62 

ลูกหนี้อื่น  3,691.63  98.71 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 4  -  232,844.35 

รวมสินทรัพย์ 	1,256,032,109.29	 	1,131,168,539.91	

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  3,075,994.54 81,354.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8,9  692,005.71  637,418.26 

หนี้สินอื่น  20,085.11  18,575.50 

รวมหนี้สิน 	3,788,085.36	 	737,348.49	

สินทรัพย์สุทธิ 	1,252,244,023.93	 	1,130,431,191.42	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,277,967,439.42  1,087,188,839.36 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4  221,395,483.54  222,059,084.40 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 6  (247,118,899.03)  (178,816,732.34)

สินทรัพย์สุทธิ 	1,252,244,023.93	 	1,130,431,191.42	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 	9.7987 	10.3977	

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย) 	127,796,743.9491 	108,718,883.9361
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวน  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

 (หน่วย)  (บาท)  มูลค่าเงินลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทุนรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust  320,570  1,221,650,467.65  100.00 

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  320,570  1,221,650,467.65  100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,505,684,406.45 บาท)  1,221,650,467.65  100.00 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวน  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

 (หน่วย)  (บาท)  มูลค่าเงินลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทุนรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust  270,570  1,088,811,494.86  100.00 

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  270,570  1,088,811,494.86  100.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,314,805,530.63 บาท)  1,088,811,494.86  100.00 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  2558 2557

รายได้จากการลงทุน 4

รายได้ดอกเบี้ย  620,942.47  773,846.79 

รายได้อื่น  976,560.13  1,370,055.04 

รวมรายได้ 1,597,502.60 2,143,901.83 

ค่าใช้จ่าย 4

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8,9  6,585,414.11 6,006,863.63 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 8  395,124.78 360,411.85 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8,9  658,541.50 600,686.43 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 8  368,783.31 336,384.45 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  60,300.00 55,300.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  895,564.72 946,805.84 

รวมค่าใช้จ่าย 8,963,728.42 8,306,452.20 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (7,366,225.82) (6,162,550.37)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  2558 2557

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน *  (24,252,355.94) (77,121,372.44)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (58,039,903.03) (76,484,015.57)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  เงินตราต่างประเทศ

  

21,356,318.10 

 

124,580,466.66 

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (60,935,940.87) (29,024,921.35)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (68,302,166.69) (35,187,471.72)

* รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ประกอบด้วย รายการก�าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและรายการก�าไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(หน่วย : บาท)

 2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (7,366,225.82)  (6,162,550.37)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (24,252,355.94)  (77,121,372.44)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (58,039,903.03)  (76,484,015.57)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  เงินตราต่างประเทศ

  

21,356,318.10 

  

124,580,466.66 

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  (68,302,166.69)  (35,187,471.72)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี  502,691,266.21  517,874,028.44 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี  (312,576,267.01)  (623,452,328.66)

การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  190,114,999.20  (105,578,300.22)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  121,812,832.51  (140,765,771.94)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  1,130,431,191.42  1,271,196,963.36 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  1,252,244,023.93  1,130,431,191.42 

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน หน่วย

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี  108,718,883.9361  117,234,425.2066

บวก หน่วยลงทุนที่ขายระหว่างปี  50,773,168.8949  50,861,817.5530

หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างปี  (31,695,308.8819)  (59,377,358.8235)

หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี  127,796,743.9491  108,718,883.9361
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(หน่วย : บาท)

 2558 2557

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  (68,302,166.69) (35,187,471.72)

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน  (326,958,407.05) (301,365,265.69)

การขายเงินลงทุน  133,122,514.50 421,325,971.65 

ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (3,592.92) 1,448.24 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง  232,844.35 265,531.35 

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)  2,994,639.81  (1,203,003.55)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)  54,587.45  (109,112.75)

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)  1,509.61  (3,295.60)

ดอกเบี้ยรับ  (620,942.47) (773,846.79)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  24,313,334.83  77,661,821.84 

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  58,039,903.03  76,484,015.57 

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

  เงินตราต่างประเทศ

  

(21,356,318.10)

  

(124,580,466.66)

เงินสดรับดอกเบี้ย  697,665.13 852,507.97 

เงินสดสุทธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน (197,784,428.52) 113,368,833.86 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(หน่วย : บาท)

 2558 2557

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนระหว่างปี  502,691,266.21  517,874,028.44 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างปี  (312,576,267.01) (623,452,328.66)

เงินสดสุทธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 190,114,999.20 (105,578,300.22)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (7,669,429.32)  7,790,533.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  41,874,918.37  34,084,384.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  34,205,489.05  41,874,918.37 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557 2556 2555 2554**

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก/ต้นปี  10.3977  10.8432  12.9036  11.6553  10.0000 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

ค่าใช้จ่ายสุทธิจากการลงทุน  (0.0597)  (0.0571)  (0.0626)  0.0386  0.0504 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (0.2146)  (1.0320)  0.1407  1.7394  0.4457

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (0.5137)  (1.0235)  (1.5760)  (1.2301)  1.5689

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา

   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  0.1890  1.6671  (0.5625)  0.7004  (0.4097)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  (0.5990)  (0.4455)  (2.0604)  1.2483  1.6553 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  9.7987  10.3977  10.8432  12.9036  11.6553

อัตราส่วนของก�าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  (5.55)  (3.13)  (17.09)  3.62  16.41 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  1,252,244  1,130,431  1,271,197  1,333,774  394,893 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

 

 0.73 

 

 0.74 

 

 0.73 

 

 0.76 

 

 0.80 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์ 

สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)

 

 0.05 

 

 0.07 

  

0.06 

 

 0.07 

 

 0.04 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทนุระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี* (%)

 

 35.35 

 

 68.79 

 

 76.80 

 

 116.07 

  

284.92 

ข้อมูลเพิ่มเติม
* การซื้อขายเงินลงทุนไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน การซื้อเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน ซึ่งค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
** ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

	 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก�าหนดอายุของโครงการ กองทุนได้

รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและ 

จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2553 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท  

(แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”)

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ เป็นกองทุนรวมพิเศษ ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด  

แต่ท้ังนี้ จะลงทุนในต่างประเทศไม่ต่�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ส�ารองเงินไว้ส�าหรับการด�าเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ซึ่ง

โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท้ังนี้ ในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงให้

อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note)

 กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่�ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 

เฉพาะกรณีท่ีมีตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุน

ลงทุนเท่านั้น

 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (“กองทุน”) ได้จัดท�าข้ึนและน�าเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 

เรื่อง การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ กองทุน
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ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตาม

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร 5/2545 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินภาษาไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ 

ขัดแย้งกันหรือมีการตีความระหว่างสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการการบัญชีและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
  ต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557



29

BGOLD

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี	(ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 
  ที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ 
    เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557
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3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี	(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(ต่อ) วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2558
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3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี	(ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี	(ต่อ) วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 
  ที่อาจเกิดขึ้น

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 16 มกราคม 2558

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 
  ที่ยกเลิก

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 1 มกราคม 2558
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3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี	(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุน 
  ขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐาน 
    การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ 
      ของพนักงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองแบบเปิด 1 มกราคม 2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง 
  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน 

1 มกราคม 2558
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การตีความมาตรฐานการบัญชี	(ต่อ) วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
  หรือของผู้ถือหุ้น       

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

 ผู้บริหารของกองทุนประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 
งบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติกับงบการเงินของกองทุน

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1	 การวัดค่าเงินลงทุน

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

  หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี้ท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคา
หรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

  เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนใน
ต่างประเทศที่ประกาศล่าสุด และใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ 
วันที่ค�านวณมูลค่าดังกล่าว ในการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท 

  หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค�านวณจากอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม

  ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไร
ขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

  ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก
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 4.2			ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยมีก�าหนด 

ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

 4.3	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  ก�าไร(ขาดทุน)จากการจ�าหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่าย

  ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 4.4		การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการ

รายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

 4.5		บัญชีปรับสมดุล

	 	 บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เพื่อท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 

ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

 4.6		การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

  กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลให้เป็นเงินบาท โดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลง 

ค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบก�าไรขาดทุน

5.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจ�านวนเงิน 460.08 ล้านบาท 
(2557 : 722.69 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.38 (2557 : ร้อยละ 64.37) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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6.	 ก�าไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี			       

(หน่วย	:	บาท)

2558 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 19 พฤษภาคม 2553)                                                           (8,725,863.48) (2,563,313.11)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม

(เริ่มสะสม 19 พฤษภาคม 2553)

 

(3,569,014.43)

 

73,552,358.01

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม

(เริ่มสะสม 19 พฤษภาคม 2553)

 

(225,994,035.77)

 

(149,510,020.20)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสะสม

(เริ่มสะสม 19 พฤษภาคม 2553)

 

59,472,181.34

 

(65,108,285.32)

ก�าไรสะสมต้นปี (178,816,732.34) (143,629,260.62)

7.	 เงินฝากธนาคาร

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

2558 2557

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ	(ต่อปี)

บาท อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ	(ต่อปี)

บาท

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.375 3,133,276.98 0.50 3,032,995.77

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 0.87 4,746,847.99 1.00 2,160,644.43

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 1.25 26,325,364.08 1.80 36,681,278.17

รวม 34,205,489.05 41,874,918.37

8.	 ค่าใช้จ่าย

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมผู้รับฝาก
ทรัพย์สินที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้
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ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ไม่เกิน 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

 บริษัทจัดการจะค�านวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ 

มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และ 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินหน่วยลงทุนในแต่ละวันท�าการเป็นฐานในการค�านวณ

9.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุม 

โดยกองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน 

 กองทุนมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน

 กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน 

กับบริษัทจัดการและกองทุนรายการที่ส�าคัญ มีดังนี้

 9.1  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 มีดังนี้

จ�านวนเงิน	(บาท) 	
นโยบายการก�าหนดราคา2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,585,414.11 6,006,863.63 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 658,541.50 600,686.43 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ดอกเบี้ยรับ 17,108.99 29,949.17 ราคาตลาด
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 9.2  สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 มีดังนี้

จ�านวนเงิน	(บาท)

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 543,644.14 498,815.08

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 3,133,276.98 3,032,995.77

ดอกเบี้ยค้างรับ 6,102.35 7,618.35

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 16,251.01 14,914.70

10.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือ

การค้า

 10.1	 มูลค่ายุติธรรม

  เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น 

อีกท้ังสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 

ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

 10.2			ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย 

ในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
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 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย 

ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

2558

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

	
อตัราดอกเบ้ีย

คงที่

	
	
ไม่มีอัตราดอกเบ้ีย

	
	

รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 34,205,489.05 - - 34,205,489.05 0.375 - 1.25

หน่วยลงทุน - - 1,221,650,467.65 1,221,650,467.65 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อ
   คืนหน่วยลงทุน

 
-

 
-

 
3,075,994.54

 
3,075,994.54

 
-

(หน่วย	:	บาท)

2557

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

	
อัตราดอกเบี้ย

คงที่

	
	
ไม่มีอัตราดอกเบ้ีย

	
	

รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 41,874,918.37 - - 41,874,918.37 0.50 - 1.80

หน่วยลงทุน - - 1,088,811,494.86 1,088,811,494.86 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อ
   คืนหน่วยลงทุน

 
-

 
-

 
81,354.73

 
81,354.73

 
-
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 10.3			ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 โดยแบ่งตามวันที่ครบก�าหนดจาก

วันที่ในงบดุลที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
(หน่วย	:	บาท)

2558

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 34,205,489.05 - - - - 34,205,489.05

หน่วยลงทุน - - - - 1,221,650,467.65 1,221,650,467.65

 
(หน่วย	:	บาท)

2557

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ปี	–	5	ปี เกิน	5	ปี ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 41,874,918.37 - - - - 41,874,918.37

หน่วยลงทุน - - - - 1,088,811,494.86 1,088,811,494.86

 10.4			ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง 

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึง

ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

	 10.5			ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจ 

ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบันและในปีต่อไปกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนไป

ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยง

  ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศจ�านวน 

37,057,892.00 USD และ 33,642,673.80  USD ตามล�าดับ ซ่ึงไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
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 10.6			ความเสี่ยงด้านตลาด

  กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีลงทุนในทองค�าแท่ง ซึ่ง 

ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน 

ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการด�าเนินงานของกองทุน  

 10.7		 การบริหารความเสี่ยง	

  กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น  

การวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

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

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

ณ	วันที	่30	เมษายน	2558

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ได้ที ่www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 16 มิถุนายน 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


