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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวแก้ว	2 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทยในช่วงปีท่ีผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.7 จุด ในช่วงต้นปี 

ไปปิดที่ 1,497.7 จุด หรือเพิ่มขึ้น 15.3% ส่วนใหญ่เป็นผลของความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และความ

คาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 แม้ช่วงท่ีผ่านมา เรายังไม่ค่อยได้เห็นการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและ

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเท่าใดนัก แต่ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังล่วงหน้าไปมากกว่า 

เมือ่เปรยีบเทียบกับเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นสาเหตท่ีุท�าให้ SET Index เคลือ่นไหวในกรอบ Side-ways 

ตัง้แต่เดือนกันยายน 2557 จากระดับ Valuation ท่ีค่อนข้างตงึตวั

 ตลาดหุน้ท่ีลดลงในเดือนธนัวาคม น่าจะสะท้อนความกังวลดังกล่าวไปพอสมควร หลงัจากนี ้ตลาดอาจจะยงัซบเซาบ้าง

ในช่วงสัน้ๆ ซึง่มกัจะเป็นการปรบัสภาพทีเ่กิดขึน้หลงัจากช่วงท่ีตลาดเกิดความผนัผวนมากๆ อกีทัง้ยงัไม่ได้มปัีจจยัขบัเคลือ่นใหม่

เข้ามา แต่เชือ่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยแม้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็จะค่อยๆ สะท้อนให้เหน็ในผลประกอบการ

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

Upside อยูบ้่าง แต่อาจจะไม่ได้สงูมาก และการทีหุ่น้ไทยจะขึน้ท�าจดุสูงสุดใหม่ครัง้ถดัไปคงไม่สามารถอาศัยเพยีงข่าวความคบืหน้า

ของนโยบายรฐับาลได้เหมอืนช่วงทีผ่่านมา แต่น่าจะต้องรอให้เหน็การฟ้ืนตวัของผลประกอบการ นกัลงทนุจงึจะเกิดความเชือ่มัน่

เพิม่มากเพยีงพอทีจ่ะผลกัดันให้หุน้ปรบัตวัขึน้ได้ต่อ และถ้าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถเร่งตวัขึน้ อาจจะส่งผลต่อ

ก�าไรของหลายบรษิทัในตลาดให้ขยายตวัน้อยกว่าท่ีคาด โดยเฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจมาก ดังนัน้ การลงทนุหุน้ไทย

ส�าหรบัปี 2558 จงึนบัว่าเป็นปีท่ีค่อนข้างท้าทาย การเลอืกหุน้เป็นรายตวันัน้จะมคีวามส�าคัญอย่างมากในการทีจ่ะสร้างผลตอบแทน

ทีดี่ได้ 

 นโยบายรฐับาลทีน่่าติดตาม

 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน - เป็นแผนนโยบายส�าคัญทีน่กัลงทนุคาดหวงัความคืบหน้าค่อนข้างมาก เพราะการลงทนุ

ภาครฐันัน้เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจไทยท่ีส�าคัญในปี 2558 และจะช่วยเสรมิความมัน่ใจให้กบัภาคเอกชนให้เพิม่การลงทนุมากขึน้ 

ในระยะส้ัน กลุม่ธรุกิจทีไ่ด้ประโยชน์โดยตรงจะเป็นกลุม่วสัดุก่อสร้าง และรบัเหมาก่อสร้าง ส่วนในระยะยาว การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานที่ดีขึ้น จะเอื้อต่อธุรกิจในหลายกลุ่ม โดยช่วยทั้งในแง่การลดต้นทุนขนส่งส�าหรับธุรกิจการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถ

การแข่งขนัของประเทศ และเป็นโอกาสส�าหรบัการขยายตวัของธรุกิจพฒันาอสังหารมิทรพัย์ รวมท้ังธรุกิจภาคบรกิารด้วย  
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 โครงการช่วยเหลอืชาวนาและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ - จะส่งผลบวกต่อการบรโิภคประชาชนทีก่�าลงัอ่อนแอในขณะนี้ 

และการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวในช่วงปลายปี คาดว่าจะเหน็การฟ้ืนตวัของการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนในต่างจงัหวดั

ให้กลบัมาเป็นปกตมิากขึน้ แต่ด้วยราคาสนิค้าเกษตรหลายชนดิทีต่กต�า่ และระดับหนีค้รวัเรอืนทีย่งัสงู ยงัเป็นตวักดดันต่อเนือ่ง 

ดังนัน้ การบรโิภคประชาชนในประเทศปีหน้าจงึน่าจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 การปรบัโครงสร้างภาษ ี- ในขณะนี ้เริม่มรีายละเอยีดมากขึน้ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในบางกลุม่ภาษ ีซึง่นกัลงทนุควร

จบัตาใกล้ชดิ เพราะการปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่ ส่งผลต่อก�าลงัซือ้ประชาชนโดยตรง และทศิทางของอตัราภาษี

นติบิคุคลภายหลงัปี 2558 ยงัเป็นความเสีย่งส�าหรบัผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน

 ผลกระทบของนโยบายการเงนิต่างประเทศ

 ในปี 2558 ทิศทางนโยบายการเงนิของต่างประเทศโดยรวมยงัเป็นไปในทางท่ีเอือ้ต่อการลงทนุในหุน้ โดยประเทศท่ียงั

มีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ญ่ีปุ่น หรือจีน ธนาคารกลางของประเทศกลุ่มนี้ยังคงเน้นการ

ผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านสหรัฐฯ การเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้น 

เป็นสิง่ทีต่ลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้แล้ว ประเด็นนีจ้งึไม่น่ามผีลต่อบรรยากาศการลงทนุในหุน้อกีมากนกั นอกจากนี ้ยงัมโีอกาส

มากขึน้ทีส่หรฐัฯ อาจจะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป หลงัจากอตัราเงนิเฟ้อในประเทศได้ลดลงในช่วงทีผ่่านมา และ

สหรฐัฯ เองน่าจะพยายามรกัษาระดับค่าเงนิดอลลาร์ไม่ให้แขง็ค่ามากเกินไปเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าเงนิสกุลอืน่ ส่วนทิศทางอตัรา

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

สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดังนัน้ ผลกระทบเชงิ Sentiment ของการเปลีย่นแปลงทศิทางนโยบายการเงนิต่อตลาดหุน้นัน้

น่าจะค่อนข้างจ�ากัด นอกจากนี ้ถ้าพจิารณาจากภาวะปัจจบุนั นกัลงทนุต่างชาตใิห้น�า้หนกัการลงทนุในหุน้ไทยในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา

ไม่มากนกั ดังนัน้ ประเด็น “เงนิทุนไหลกลบั” จงึไม่น่ากังวลเท่าไหร่นกั การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและเสถยีรภาพทางการเมอืง

น่าจะเป็นปัจจยัท่ีชีถ้งึทศิทางตลาดหุน้ในปี 2558 มากกว่า

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 4 มนีาคม 2557 ถงึวนัท่ี 3 มนีาคม 2558 กองทุนเปิดบวัแก้ว 2 มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ  

ณ วนัที ่ 3 มนีาคม 2558 เท่ากับ 742.18 ล้านบาท หรอื 30.6427 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงัใน 

รอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็นร้อยละ 16.37

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 ทีมจดัการกองทนุ

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวแก้ว	2

 กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุท่ัวไป โดยมจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 10,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย (มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ ประเภท 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และไม่ก�าหนดระยะเวลาส้ินสดุของกองทนุ  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัแก้ว 2 ตามข้อบงัคับท่ีก�าหนดไว้ใน

หนงัสอืช้ีชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็

รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวแก้ว	2

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ซึ่งจัดการ

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 

3 มนีาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวแก้ว 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	29	ส.ค.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	28	ก.พ.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	24	ก.พ.	55	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	26	ก.พ.	53	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	25	ก.พ.	48	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 31.4625 31.4783 26.7078 19.6561 11.2208 8.2332

กองทุนเปิดบัวแก้ว	2 -1.22 -1.27 16.37 58.12 176.98 277.49

เกณฑ์มาตรฐาน*** -0.43 1.63 19.74 38.47 120.00 114.45

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วนัศกุร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันท่ี	3	มีนาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	741,641,477.76 	99.93	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 12,589,125.00 1.70

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 52,980,200.00 7.14

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 9,963,800.00 1.34

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 22,147,920.00 2.98

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 15,200,868.00 2.05

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 39,168,750.00 5.28

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - 61,936,000.00 8.35

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 14,049,930.00 1.89

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,086,560.00 0.28

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 4,702,950.00 0.63

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 7,114,135.00 0.96

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 101,086,200.00 13.62
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 33,676,200.00 4.54

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) 2,958,255.00 0.40

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 47,920,500.00 6.46

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 11,422,125.00 1.54

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 32,501,250.00 4.38

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 13,482,250.00 1.82

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน) - 13,461,800.00 1.81

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) - 18,286,080.00 2.46

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 17,673,200.00 2.38

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 7,100,000.00 0.96

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 3,910,070.00 0.53

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 977,130.00 0.13

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 53,888,250.00 7.26

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 9,916,080.00 1.34

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) - 4,161,924.00 0.56

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 8,801,560.00 1.19
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 333,945.00 0.05

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 22,222,200.00 2.99

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 7,246,800.00 0.98

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) - 15,302,960.00 2.06

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29,894,463.37 4.03

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 15,062,114.11 2.03

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  28,415,883.28  3.83 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 742,180,692.46

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาท/หน่วยลงทุน) 30.6427

ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

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

ของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถึง  ดี (Good)  

          หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

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

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 29.89 3.97

2. กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้�าประกัน

15.06 2.00

3. กลุ่มตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เช่น ธุรกรรมการซ้ือโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เร่ืองการลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	วันท�าการสุดท้ายของเดือน

•	 รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันท่ี	3	มีนาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้�า/ผู้รับรอง/	
ผู้สลักหลัง

วันครบ
ก�าหนด

อันดับ																		
ความน่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/04/15 - 10,000,000.00 9,980,333.41

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/05/15 - 5,000,000.00 4,982,701.15

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/05/15 - 5,000,000.00 4,978,750.93
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค้�า/ผู้รับรอง/	
ผู้สลักหลัง

วันครบ
ก�าหนด

อันดับ																		
ความน่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/05/15 - 5,000,000.00 4,976,945.82

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/06/15 - 5,000,000.00 4,975,732.06

6. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 15,062,114.11

7. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 4,977,776.49

8. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 23,438,106.79

ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

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

 AA ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�ามาก

 A ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�า

 BBB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูง

 B ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูงมาก

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

 D ตราสารหน้ีท่ีไม่สามารถช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียได้ (Default)

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

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	4	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	3	มีนาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 9,869.44 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 197.39 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 789.55 0.12

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 700.43 0.11

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 305.38 0.05

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) 124.40 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 395.30 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 11,681.46 1.77

 * 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	4	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	3	มีนาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 197,072,332.96
657,896,923.86

PTR = 0.30

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	4	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	3	มีนาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 17.29

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 11.10

3 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 10.21

4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 10.13

5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 8.85

6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 8.20

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.82

8 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 6.37

9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 5.96

10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 4.63

11 อื่นๆ 9.44

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 749,455.26 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวแก้ว		2

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด 

เงินลงทุน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูล

ทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงิน และการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 

จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ 

ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดย 

ถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 และ 

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต้)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 637,053,035.50 บาท

ในปี 2558 และ 467,657,910.47 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  697,468,980.37  499,620,043.39 

เงินฝากธนาคาร 6, 8  43,396,310.11  28,839,321.25 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8  776,187.28  87,853.32 

จากการขายเงินลงทุน  3,359,153.31  - 

รวมสินทรัพย์  745,000,631.07  528,547,217.96 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  1,613,514.59  2,195,695.41 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  1,173,863.81  800,606.95 

หนี้สินอื่น  32,560.21  26,400.64 

รวมหนี้สิน  2,819,938.61  3,022,703.00 

สินทรัพย์สุทธิ 	742,180,692.46	 	525,524,514.96	
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  242,204,252.82  194,269,586.12 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (268,338,839.70) (368,378,383.36)

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4 768,315,279.34 699,633,312.20 

สินทรัพย์สุทธิ 	742,180,692.46	 	525,524,514.96	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  30.6427  27.0513 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  24,220,425.2822  19,426,958.6122 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	100,292,788.00	 14.39

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              291,100  52,980,200.00 7.60

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  258,800  9,963,800.00 1.43

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  971,400  22,147,920.00 3.18

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  5,033,400  15,200,868.00 2.18

พาณิชย์ 	117,241,240.00	 16.83

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  1,044,500  39,168,750.00 5.63

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  1,568,000  61,936,000.00 8.89

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  144,900  2,086,560.00 0.30

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,232,450  14,049,930.00 2.01

วัสดุก่อสร้าง 	112,903,285.00	 16.18

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  895,800  4,702,950.00 0.67

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  872,900  7,114,135.00 1.02

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  189,300  101,086,200.00 14.49

พลังงานและสาธารณูปโภค 	83,860,455.00	 12.02

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  211,800  33,676,200.00 4.83

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  386,700  2,958,255.00 0.42

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  138,900  47,226,000.00 6.77



20

BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม 	57,405,625.00	 8.23

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  319,500  11,422,125.00 1.64

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  535,000  32,501,250.00 4.66

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  677,500  13,482,250.00 1.93

การแพทย์ 	31,747,880.00	 4.55

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  638,000  13,461,800.00 1.93

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  952,400  18,286,080.00 2.62

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	29,660,400.00	 4.25

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  519,800  17,673,200.00 2.53

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  284,000  7,100,000.00 1.02

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  1,348,300  3,910,070.00 0.56

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  69,300  977,130.00 0.14

ประกันภัยและประกันชีวิต 	53,888,250.00	 7.73

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  1,105,400  53,888,250.00 7.73

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	13,297,429.00	 1.91

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  3,557,200  4,161,924.00 0.60

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,316,200  8,801,560.00 1.26

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  36,900  333,945.00 0.05

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	44,771,960.00	 6.42

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  4,273,500  22,222,200.00 3.19
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  24,400  7,246,800.00 1.04

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  776,800  15,302,960.00 2.19

สื่อและสิ่งพิมพ์ 	9,916,080.00	 1.42

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  627,600  9,916,080.00 1.42

ยานยนต์ 	12,589,125.00	 1.80

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  1,422,500  12,589,125.00 1.80

รวมหุ้นสามัญ 	667,574,517.00	 95.73

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  103,440  -  - 

รวมใบส�าคัญแสดงสิทธิ 	-	 	-	

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/58 09/04/15  10,000  9,980,333.41 1.43

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/58 07/05/15  5,000  4,982,701.15 0.71

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/58 21/05/15  5,000  4,978,750.93 0.71

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/58 28/05/15  5,000  4,976,945.82 0.71

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/182/57 04/06/15  5,000  4,975,732.06 0.71

รวมพันธบัตร 	29,894,463.37	 4.27

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	637,053,035.50	บาท) 	697,468,980.37	 100.00
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	70,077,050.00	 14.03

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              310,700  54,217,150.00 10.85

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  172,200  6,974,100.00 1.40

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  57,700  8,885,800.00 1.78

พาณิชย์ 	122,917,530.00	 24.60

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  892,000  42,370,000.00 8.48

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  1,832,000  73,280,000.00 14.67

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  462,900  7,267,530.00 1.45

วัสดุก่อสร้าง 	64,181,130.00	 12.85

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  895,800  5,688,330.00 1.14

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  135,400  58,492,800.00 11.71

พลังงานและสาธารณูปโภค 	65,594,868.00	 13.13

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  175,900  22,779,050.00 4.56

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  522,700  1,745,818.00 0.35

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  136,900  41,070,000.00 8.22

อาหารและเครื่องดื่ม 	29,061,275.00	 5.82

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  213,700  10,685,000.00 2.14
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  275,300  18,376,275.00 3.68

การแพทย์ 	13,188,600.00	 2.64

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  1,293,000  13,188,600.00 2.64

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	10,252,850.00	 2.05

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  299,000  4,933,500.00 0.99

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  310,600  4,162,040.00 0.83

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  69,300  1,157,310.00 0.23

ประกันภัยและประกันชีวิต 	56,266,400.00	 11.26

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  783,100  51,684,600.00 10.34

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  369,500  4,581,800.00 0.92

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	12,449,196.00	 2.48

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,380,800  2,568,288.00 0.51

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  3,577,200  3,165,908.00 0.63

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,125,000  6,715,000.00 1.34

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	40,625,350.00	 8.13

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,868,000  15,239,920.00 3.05

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  87,400  16,911,900.00 3.38

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)  434,540  8,473,530.00 1.70

รวมหุ้นสามัญ 	484,614,249.00	 96.99
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม		 มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)  28,980  28,980.00 0.01

รวมใบส�าคัญแสดงสิทธิ 	28,980.00	 0.01

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/56 27/03/14  10,000  9,985,716.32 2.00

ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/56 03/04/14  5,000  4,991,098.07 1.00

รวมพันธบัตร 	14,976,814.39	 3.00

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	467,657,910.47	บาท) 	499,620,043.39	 100.00



25

BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้เงินปันผล 8  14,523,635.01  12,340,327.14 

รายได้ดอกเบี้ย 8  1,028,870.19  987,552.32 

รวมรายได้  15,552,505.20 13,327,879.46 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 8  10,560,296.09  8,663,951.91 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  211,205.89  193,072.76 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8  844,823.62  693,116.24 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  56,400.00  56,600.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 8  809,720.37  730,401.81 

รวมค่าใช้จ่าย  12,482,445.97 10,337,142.72 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	3,070,059.23	 	2,990,736.74	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 37,158,095.96 60,112,388.96 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 28,453,811.95 (134,555,577.66)

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไม่เกดิขึน้ 65,611,907.91	 (74,443,188.70)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 68,681,967.14	 (71,452,451.96)
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  3,070,059.23  2,990,736.74 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 37,158,095.96 60,112,388.96 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 28,453,811.95 (134,555,577.66)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 68,681,967.14	 (71,452,451.96)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  374,600,599.94 250,025,050.27 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (226,626,389.58) (229,668,203.13)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 147,974,210.36 20,356,847.14 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 216,656,177.50 (51,095,604.82)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  525,524,514.96  576,620,119.78 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 742,180,692.46	 525,524,514.96	

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  19,426,958.6122  18,746,675.7165 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  12,196,685.5173  8,537,218.0876 

หัก :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (7,403,218.8473) (7,856,935.1919)

หน่วยลงทุน	ณ	วันปลายปี 	24,220,425.2822	 	19,426,958.6122	
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BKA2

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 68,681,967.14 (71,452,451.96)

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (433,790,206.72) (342,405,199.10)

การขายเงินลงทุน 302,072,332.97  300,700,830.93 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (519,155.32) (315,611.36)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (688,333.96) 30,766.98 

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (3,359,153.31) 680,645.29 

การลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  - 96,309.28 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 85,069.54 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (582,180.82) 2,195,695.41 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 373,256.86 (99,434.86)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น 6,159.57 (612.78)

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (37,158,095.96) (60,112,388.96)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (28,453,811.95) 134,555,577.66 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (133,417,221.50) (36,040,803.93)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

	บาท	

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  374,600,599.94  250,025,050.27 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (226,626,389.58) (229,668,203.13)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 147,974,210.36 20,356,847.14 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 14,556,988.86 (15,683,956.79)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  28,839,321.25 44,523,278.04 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 43,396,310.11 28,839,321.25 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  27.0513  30.7585  20.0354 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.1414  0.1565  0.0997 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  1.9538  3.1199  5.1020 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  1.4962  (6.9836)  5.5214 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  3.5914  (3.7072)  10.7231 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  30.6427  27.0513  30.7585 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  10.44  (13.24)  45.87 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  742,181  525,525  576,620 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.90  1.92  1.90 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.36  2.47  2.31 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  54.46  80.98  115.94 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*	ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

**	ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น

ในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่ง

ไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  14.7879  11.4089  7.6068 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.2294  0.2714  0.0999 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  3.2882  2.5281  0.4235 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  1.7299  0.5795  3.2787 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  5.2475  3.3790  3.8021 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  20.0354  14.7879  11.4089 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  29.66  26.52  39.16 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  298,823  256,650  238,785 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.95  1.98  2.05 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.32  4.00  3.05 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  140.13  162.76  121.15 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*	ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

**	ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น

ในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่ง

ไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	3	มีนาคม	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวแก้ว	2

	 กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบียนจ�านวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000  

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

เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายท่ีจะ

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ

จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินของกองทุนจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุน 

ได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

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

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	
การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
  (ปรับปรุง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  
  (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	
การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
  (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 
  ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
  (ปรับปรุง 2555)

ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
  การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  
  29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี 
    เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

 (ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 
  บัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 
  ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
  เมื่อออกจากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 
  ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
  (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  
  (ปรับปรุง 2557)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
  (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 
  ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  
  (ปรับปรุง 2557)

การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
  (ปรับปรุง 2557)

ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  
  (ปรับปรุง 2557) 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  
  (ปรับปรุง 2557) 

สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  
  (ปรับปรุง 2557) 

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
  กิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
  (ปรับปรุง 2557) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
  (ปรับปรุง 2557)  

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  
  (ปรับปรุง 2557) 

รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
  (ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
  29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 
    สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�าหนด   
  เงินทุนขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ 
    มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  
      ผลประโยชน์ของพนกังาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

  (ปรับปรุง 2557)

สัญญาประกันภัย

 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 การวัดค่าเงินลงทุน

	 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน 

ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน 

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน  

ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ 

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่ายเงินลงทุน

	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและต้ังข้อสมมติฐาน 

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้    

4.	 ก�าไรสะสมต้นปี		          

บาท

2558 2557

ก�าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก 218,109,864.70 218,109,864.70

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 4 มี.ค. 43) 49,410,121.01 46,419,384.27

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 4 มี.ค. 43) 400,151,193.57 340,038,804.61

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 4 มี.ค. 43) 31,962,132.92 166,517,710.58

ก�าไรสะสมต้นปี 699,633,312.20 771,085,764.16

5.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
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6.	 เงินฝากธนาคาร

 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย	(%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,974,319.35 985,440.48 0.375 0.50

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 23,416,249.42 3,308,340.90 1.00 1.25

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 15,005,741.34 24,545,539.87 1.70 1.90

รวมเงินฝากธนาคาร 43,396,310.11 28,839,321.25

7.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น 

จ�านวนเงิน 735.86 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงิน 643.11 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 111.85 (ปี 2557: ร้อยละ 

119.15) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส�าคัญดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10,560,296.09 8,663,951.91 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 844,823.62 693,116.24 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 56,800.68 44,495.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 106,983.66 116,147.94 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 4,559,197.39 17,251,293.26 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 8,257,878.54 9,260,562.30 ราคาตลาด
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้เงินปันผล   1,932,600.00   1,977,250.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 16,263.28 19,488.85       ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่านายหน้า 80,105.71 119,480.71 ราคาตลาด

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 5,966,360.03 15,379,316.10 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 6,241,616.80 5,968,809.33 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 436,806.00 551,504.00 ตามที่ประกาศจ่าย

 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 1,057,313.38 701,377.32

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 52,980,200.00 54,217,150.00

เงินฝากธนาคาร 4,974,319.35 985,440.48

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,457.14 2,812.37

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 29,004.33 18,193.42

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 53,888,250.00 51,684,600.00

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไร 

หรือการค้า
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 มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย 

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านตลาด

 กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว

อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ

ของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะท�าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได้

	 การบริหารความเสี่ยง

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558



43

BKA2

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	4	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	3	มีนาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

3 เม.ย. 57 บมจ. ไทยยูเนียน 
โฟรเซ่น โปรดักส์

1 8 0 1 วาระท่ี 5 ไม่อนมุตัใิห้นายชาน ช ูชง 
กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
อกีวาระหนึง่ เนือ่งจากเข้าร่วมประชมุ
บริษัทน้อยกว่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการ
เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
และเพิ่มอ�านาจด�าเนินการในการ 
กระท�าการแทนบรษิทัให้แก่กรรมการ 
ผู้มีอ�านาจ อันเนื่องมาจากการ
เสนอขายหุ้นกู้ งดออกเสียง

3 เม.ย. 57 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ 1 9 0 0 -

9 เม.ย. 57 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 13 0 0 -

10 เม.ย. 57 บมจ. อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถ้ามี) งดออกเสียง

10 เม.ย. 57 บมจ. ปตท. 1 6 0 1 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

11 เม.ย. 57 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

22 เม.ย. 57 บมจ. โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์

1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2556 งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

งดออกเสียง

23 เม.ย. 57 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 7 0 2 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

23 เม.ย. 57 บมจ. เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น

1 10 0 0 -

24 เม.ย. 57 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 0 0 1 -

24 เม.ย. 57 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 1 8 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2556 งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

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

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

24 เม.ย. 57 บมจ. ธนาคารเกียรตนิาคิน 1 8 0 0 -

25 เม.ย. 57 บมจ. ผลติภณัฑ์ตราเพชร 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

25 เม.ย. 57 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2556 งดออกเสียง

25 เม.ย. 57 บมจ.ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคช่ัน 1 8 0 0 -

28 เม.ย. 57 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 มีนาคม 
2556 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

29 เม.ย. 57 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

29 เม.ย. 57 บมจ. สามารถเทลคอม 1 8 0 0 -

30 เม.ย. 57 บมจ. ท่าอากาศยานไทย 1 2 0 1 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

30 เม.ย. 57 บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

29 ก.ค. 57 บมจ. พรอ็พเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค

1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
งดออกเสียง

4 ก.ย. 57 บมจ. อนันดา  
ดีเวลลอปเม้นท์

1 2 0 1 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 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

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

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 1 1 1 1 วาระที่ 2 ไม่อนุมัติให้บริษัท และ/

หรือ บริษัทย่อยเข้าท�ารายการซื้อ

เงนิลงทนุในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ 

เวียดนาม ลิมิเต็ด ภายใต้เงื่อนไข

ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเดิม 

ที่ได้พิจารณาไปแล้วในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  

รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้

รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น (ไม่เห็นด้วย) 

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

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

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

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

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 30 มนีาคม 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


