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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวแก้ว

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมตลาดหุ้น

 นบัแต่ช่วงครึง่ปีหลงัของปีนี ้เกดิปัจจยัลบนานาประการกดดัน SET Index อย่างต่อเนือ่ง เช่น ขาดสญัญาณฟ้ืนตวัทาง

เศรษฐกิจในประเทศท่ีชดัเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณชิย์ท่ีเพิม่สูงขึน้ หุน้กลุม่พลงังานท่ีได้รบัผลกระทบจากราคาน�า้มนั

โลกปรับลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�่ากว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบิดท่ีบริเวณแยกราชประสงค์ 

ในคนืวนัที ่17 สงิหาคม 2558 รวมทัง้ตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศจนีท่ีชะลอตวัต่อเนือ่ง จนตลาดหุน้จนีทรดุหนกั ส่งผลเชงิ  

Sentiment ต่อตลาดหุน้ท่ัวโลกรวมท้ังไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,500 มาอยูท่ีบ่รเิวณใกล้เคียง 1,400 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิท่ัวโลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกบั 1 - 2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลก

ทีเ่กิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกิจจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) นัน้ ล่าสุดในทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 

ทีผ่่านมา Fed ได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยงัมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และได้เพิม่ความระมดัระวงั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่า Fed จะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ตลาดได้

ตอบสนองต่างประเด็นนีไ้ปพอสมควรแล้ว เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิ ก็เชือ่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั สงัเกต

ได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมา ก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สกัเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแล้ว เริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ทีส่�าคัญคอืการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ มา

ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ  

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกนัเงนิกู้ส�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษเีพือ่จงูใจนกัลงทุน การเร่งรดัลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ เสรมิด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวนนกัท่องเทีย่ว ซึง่ลด

ลงหลังเกิดเหตุระเบิดท่ีแยกราชประสงค์ กลับฟื้นคืนตัวในเวลาไม่นานนัก จึงน่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย 

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 2.7 - 3.2% จากที่คาดไว้ก่อนหน้า 3.0 - 4.0%  แต่ก็เป็นข่าวสารที่ตลาดคุ้นชินมา 

นานแล้ว เมือ่พจิารณาประกอบกับการออกมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจล่าสุดของรฐับาลใหม่ ต้องถอืเป็นความคืบหน้าในทางบวก  
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ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/2558 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศ

ออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าทีต่ลาดประมาณการไว้ โอกาสทีจ่ะถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดัชน ีSET Index ท่ีปัจจบุนั 

(ระดับบรเิวณ 1,400 จดุ) คิดเป็น P/E 15 เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบั

นกัลงทนุ 

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 3 พฤศจกิายน 2557 ถงึวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 กองทุนเปิดบวัแก้ว มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 4,932.80 ล้านบาท หรือ 35.2264 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวแก้ว

 กองทุนเปิดบัวแก้ว เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุมัติจาก 

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

10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทนุ 1,000 ล้านหน่วย (มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวแก้ว ตามข้อบังคับท่ีก�าหนดไว้ใน

หนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะท�า

หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวแก้ว

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้ว ซึ่งจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี  

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวแก้วเหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนนิงาน

ณ	วันที	่2	พฤศจกิายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	31	ก.ค.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	24	เม.ย.	58	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	26	ต.ค.	55	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	29	ต.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	28	ต.ค.	48	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 35.3476 37.1912 37.6744 29.2144 17.8628 9.5918

กองทนุเปิดบัวแก้ว -0.91 -5.82 -7.03 19.89 96.08 265.17

เกณฑ์มาตรฐาน*** -3.14 -10.32 -11.94 8.83 41.70 104.46

	
เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี	้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน

*		 วนัศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

**	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอตัราผลตอบแทนย้อนหลงั

***	เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	2	พฤศจิกายน	2558

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ 	4,995,934,896.28	 	101.28	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บมจ. พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุป๊โฮลด้ิง - 41,613,990.00 0.84

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 318,108,000.00 6.45

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 44,319,500.00 0.90

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 171,355,360.00 3.47

บมจ. ธนาคารทหารไทย 84,098,790.00 1.70

พาณิชย์

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 243,641,300.00 4.94

บมจ. ซีพี ออลล์ - 574,540,000.00 11.65

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 118,610,394.00 2.40

บมจ. แม็คกรุ๊ป 20,050,800.00 0.41

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 20,872,768.00 0.42

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 416,347,200.00 8.44

พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 217,304,250.00 4.41
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ - 5,335,860.00 0.11

บมจ. ปตท. 298,698,400.00 6.06

อาหารและเครือ่งดืม่

บมจ. บางกอกแร้นช์ - 19,058,530.00 0.39

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป - 130,418,750.00 2.64

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป - 153,782,850.00 3.12

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 107,208,000.00 2.17

การแพทย์

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ - 222,044,570.00 4.50

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ - 74,099,280.00 1.50

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 23,282,136.00 0.47

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 77,832,000.00 1.58

บมจ. สามารถเทลคอม 33,051,210.00 0.67

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 10,010,416.00 0.20

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 4,843,060.00 0.10

ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 383,889,240.00 7.78

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 14,957,660.00 0.30

สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 39,547,350.00 0.80

บมจ. แพลน บี มีเดีย - 81,055,170.00 1.64
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ		

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท - 191,961.00 0.00

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค - 23,356,960.00 0.47

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป - 18,388,075.00 0.37

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 45,122,184.00 0.91

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ 6,984,720.00 0.14

ขนส่งและโลจสิติกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 158,605,200.00 3.22

บมจ. การบินกรุงเทพ - 161,447,750.00 3.27

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 62,060,600.00 1.26

ต๋ัวเงนิคลงั - 49,662,578.84 1.01

พันธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 244,652,880.71 4.96

เงนิฝากธนาคาร

อนัดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 109,646,593.90 2.22

อนัดับความน่าเชือ่ถอื AA -  165,838,558.83 3.36

มูลค่าทรพัย์สินสุทธ	ิ(บาท) 4,932,801,632.75

มูลค่าหน่วยลงทนุ	(บาทต่อหน่วยลงทนุ) 35.2264



10

BKA

ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่  
สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอ้างองิตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถงึ  ดี (Good)  

          หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่30	ตลุาคม	2558*

กลุม่ของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 294.28 6.00

2. กลุม่ตราสารท่ีธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

109.64 2.24

3. กลุม่ตราสารท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุม่ตราสารทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื เช่น ธรุกรรมการซือ้โดย

มสีญัญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน

0 0

*	วันท�าการสุดท้ายของดือน
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•	 รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่2	พฤศจกิายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง - 18/04/16 - 50,000,000.00 49,662,578.84

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/12/15 - 20,000,000.00 19,976,602.75

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/12/15 - 20,000,000.00 19,970,268.92

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/11/15 - 105,000,000.00 104,991,960.20

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/11/15 - 5,000,000.00 4,998,256.09

6. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/01/16 - 45,000,000.00 44,883,303.41

7. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/01/16 - 5,000,000.00 4,985,783.17

8. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/01/16 - 35,000,000.00 34,889,905.05

9. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/16 - 10,000,000.00 9,956,801.12

10. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 109,646,593.90

11. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 7,470,635.86

12. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA - 158,367,922.97

ค�าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี
 AAA เป็นอนัดับท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ตาม

ก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสูง

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสูงมาก

 C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งท่ีสูงท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ 
และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ 
     น่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	3	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	2	พฤศจิกายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 69,322.20 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,386.44 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 5,545.78 0.12

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 825.54 0.02

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 5,766.15 0.12

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 1,230.68 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 78,310.64 1.70

 * 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	3	พฤศจกิายน	2557	ถงึวันที	่2	พฤศจกิายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 1,041,408,200.29
4,621,016,263.81

PTR = 0.23

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ี

กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา

บัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	3	พฤศจกิายน	2557	ถงึวันที	่2	พฤศจกิายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 18.3

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)  11.6

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 9.2

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 8.3

5 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 8.2

6 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  7.7

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.4

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.7

9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 5.7

10 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด 5.0

11 อื่นๆ 11.9

รวมทั้งสิ้น 100

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 6,169,782.46 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวแก้ว

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด 

เงินลงทุน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคัญส�าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคัญและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการ 

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดย

ถูกต้องตามท่ีควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ 

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต้)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,706,139,128.83 บาท

ในปี 2558 และ 3,257,066,776.46 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  4,720,202,207.55  3,764,145,025.42 

เงินฝากธนาคาร 6, 8  274,763,276.33  240,907,461.96 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8  969,412.40  1,003,450.18 

จากการขายเงินลงทุน 8  9,960,638.52  7,278,991.50 

รวมสินทรัพย์  5,005,895,534.80  4,013,334,929.06 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  65,252,166.40  38,112,090.30 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  7,634,965.39  5,900,305.30 

หนี้สินอื่น  206,770.26  173,800.04 

รวมหนี้สิน  73,093,902.05  44,186,195.64 

สินทรัพย์สุทธิ  4,932,801,632.75  3,969,148,733.42 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,400,311,724.03  1,053,626,082.76 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 1,645,285,813.62 738,486,145.86 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4 1,887,204,095.10 2,177,036,504.80 

สินทรัพย์สุทธิ  4,932,801,632.75  3,969,148,733.42 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  35.2264  37.6713

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  140,031,172.4031 105,362,608.2762
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ  จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงนิลงทนุ

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ยานยนต์  41,613,990.00 0.88

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  7,300,700  41,613,990.00 0.88

ธนาคาร  617,881,650.00 13.09

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              1,893,500  318,108,000.00 6.74

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  1,294,000  44,319,500.00 0.94

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  9,736,100  171,355,360.00 3.63

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)     31,147,700  84,098,790.00 1.78

พาณิชย์  956,842,494.00 20.26

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  6,584,900  243,641,300.00 5.16

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  11,490,800  574,540,000.00 12.17

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  11,296,228  118,610,394.00 2.51

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,432,200  20,050,800.00 0.42

วัสดุก่อสร้าง  437,219,968.00 9.26

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  4,659,100  20,872,768.00 0.44

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  897,300  416,347,200.00 8.82
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ  จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงนิลงทนุ

พลังงานและสาธารณูปโภค  521,338,510.00 11.04

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  1,406,500  217,304,250.00 4.60

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  236,100  5,335,860.00 0.11

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  1,044,400  298,698,400.00 6.33

อาหารและเครื่องดื่ม  410,468,130.00 8.69

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน)  2,684,300  19,058,530.00 0.40

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  3,387,500  130,418,750.00 2.76

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  2,783,400  153,782,850.00 3.26

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  5,956,000  107,208,000.00 2.27

การแพทย์  296,143,850.00 6.27

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  11,504,900  222,044,570.00 4.70

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  30,874,700  74,099,280.00 1.57

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  148,771,286.00 3.15

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  343,800  23,034,600.00 0.49

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,891,600  77,832,000.00 1.65

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  1,867,300  33,051,210.00 0.70

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  6,585,800  10,010,416.00 0.21

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  470,200  4,843,060.00 0.10
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ  จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงนิลงทนุ

ประกันภัยและประกันชีวิต  398,846,900.00 8.45

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  7,564,320  383,889,240.00 8.13

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  1,091,800  14,957,660.00 0.32

สื่อและสิ่งพิมพ์  120,602,520.00 2.56

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  3,438,900  39,547,350.00 0.84

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  12,865,900  81,055,170.00 1.72

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  93,851,939.00 1.99

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  25,388,000  23,356,960.00 0.49

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  3,570,500  18,388,075.00 0.39

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  15,667,425  45,122,184.00 0.96

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  970,100  6,984,720.00 0.15

ขนส่งและโลจิสติกส์  382,113,550.00 8.12

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  33,890,000  158,605,200.00 3.37

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  7,875,500  161,447,750.00 3.43

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  6,398,000  62,060,600.00 1.32

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน  4,425,694,787.00 93.76

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน)   69,300  191,961.00 0.01

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน  191,961.00 0.01
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ  จ�านวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงนิลงทนุ

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลังงวดที่ L2/187/59 - TB16418A 18/04/16  50,000  49,662,578.84 1.05

รวมตั๋วเงินคลัง  49,662,578.84 1.05

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 35/91/58 - CB15D03B 03/12/15  20,000  19,976,602.75 0.42

งวดที่ 36/92/58 - CB15D11B 11/12/15  20,000  19,970,268.92 0.42

งวดที่ 31/91/58 - CB15N05B 05/11/15  105,000  104,991,960.20 2.22

งวดที่ 32/91/58 - CB15N12B 12/11/15  5,000  4,998,256.09 0.11

งวดที่ 1/364/58 - CB16107A 07/01/16  45,000  44,883,303.41 0.95

งวดที่ 28/182/58 - CB16114A 14/01/16  5,000  4,985,783.17 0.11

งวดที่ 29/182/58 - CB16121A 21/01/16  35,000  34,889,905.05 0.74

งวดที่ 33/182/58 - CB16218A 18/02/16  10,000  9,956,801.12 0.21

รวมพันธบัตร  244,652,880.71 5.18

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,706,139,128.83 บาท)  4,720,202,207.55 100.00
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ  จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

มลูค่าเงนิลงทนุ

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ยานยนต์  66,327,660.00 1.76

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  7,018,800  66,327,660.00 1.76

ธนาคาร  505,120,558.00 13.42

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                              1,457,500  288,585,000.00 7.67

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  1,294,000  54,671,500.00 1.45

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  4,220,000  98,326,000.00 2.61

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  164,700  29,234,250.00 0.78

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)     11,137,600  34,303,808.00 0.91

พาณิชย์  820,706,750.00 21.80

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  5,420,000  246,610,000.00 6.55

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  10,589,700  481,831,350.00 12.80

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  6,273,100  81,550,300.00 2.17

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  649,400  10,715,100.00 0.28
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ  จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

มลูค่าเงนิลงทนุ

วัสดุก่อสร้าง  424,748,690.00 11.27

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  4,659,100  27,488,690.00 0.73

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  882,800  397,260,000.00 10.54

พลังงานและสาธารณูปโภค  533,153,100.00 14.17

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  1,089,300  187,359,600.00 4.98

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  3,702,800  21,291,100.00 0.57

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  881,800  324,502,400.00 8.62

อาหารและเครื่องดื่ม  281,349,100.00 7.47

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  2,853,600  168,362,400.00 4.47

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,516,600  112,986,700.00 3.00

การแพทย์  103,541,130.00 2.75

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  5,151,300  103,541,130.00 2.75

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  126,314,920.00 3.35

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,000,300  66,009,900.00 1.75

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  1,335,300  29,376,600.00 0.78

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  6,840,400  24,625,440.00 0.65

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  354,100  6,302,980.00 0.17
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ  จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

มลูค่าเงนิลงทนุ

ประกันภัยและประกันชีวิต  310,326,555.00 8.24

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  5,373,620  310,326,555.00 8.24

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  67,326,462.00 1.79

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  19,041,000  27,990,270.00 0.74

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  10,406,400  39,336,192.00 1.05

ขนส่งและโลจิสติกส์  159,635,572.00 4.24

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  24,246,600  107,169,972.00 2.85

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  216,800  52,465,600.00 1.39

ธุรกิจขนาดกลาง  9,372,800.00 0.25

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  1,292,800  9,372,800.00 0.25

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน  3,407,923,297.00 90.51

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)   2,885,700  72,142,500.00 1.92

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน  72,142,500.00 1.92

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 35/91/57 - CB14D04B 04/12/14  10,000  9,983,021.34 0.27

งวดที่ 23/182/57 - CB14D11A 11/12/14  10,000  9,979,065.83 0.27
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ  จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

มลูค่าเงนิลงทนุ

งวดที่ 36/91/57 - CB14D11B 11/12/14  10,000  9,979,195.43 0.27

งวดที่ 24/182/57 - CB14D18A 18/12/14  20,000  19,950,438.19 0.53

งวดที่ 18/182/57 - CB14N06A 06/11/14  30,000  29,995,044.65 0.80

งวดที่ 31/91/57 - CB14N06B 06/11/14  10,000  9,998,360.54 0.27

งวดที่ 34/91/57 - CB14N27B 27/11/14  5,000  4,993,404.60 0.13

งวดที่ 27/182/57 - CB15108C 08/01/15  30,000  29,889,843.96 0.79

งวดที่ 40/91/57 - CB15108E 08/01/15  60,000  59,779,218.15 1.59

งวดที่ 28/182/57 - CB15115A 15/01/15  20,000  19,919,128.34 0.53

งวดที่ 43/91/57 - CB15129B 29/01/15  80,000  79,612,507.39 2.12

รวมพันธบัตร  284,079,228.42 7.57

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,257,066,776.46 บาท)  3,764,145,025.42 100.00
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 8 113,259,798.97 74,958,718.16 

รายได้ดอกเบี้ย 8 6,780,779.59 6,245,251.24 

รวมรายได้ 120,040,578.56 81,203,969.40 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 8  74,174,751.39  48,529,159.50 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  1,483,495.07  970,583.16 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8  5,933,980.05  3,882,332.67 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  100,900.00  96,100.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 8 2,059,239.63 1,625,135.61 

รวมค่าใช้จ่าย 83,752,366.14 55,103,310.94 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 36,288,212.42 26,100,658.46 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 166,894,548.12 135,642,726.43 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (493,015,170.24)  233,489,659.27 

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (326,120,622.12) 369,132,385.70 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (289,832,409.70) 395,233,044.16 
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 36,288,212.42 26,100,658.46 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 166,894,548.12 135,642,726.43 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (493,015,170.24) 233,489,659.27 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (289,832,409.70) 395,233,044.16 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 2,025,218,190.21 1,776,471,071.78 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (771,732,881.18) (834,603,533.49)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,253,485,309.03 941,867,538.29 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 963,652,899.33 1,337,100,582.45 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  3,969,148,733.42  2,632,048,150.97 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  4,932,801,632.75  3,969,148,733.42 

 หน่วย 

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 105,362,608.2762  79,154,163.8143 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 56,056,997.3491  49,461,677.1527 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (21,388,433.2222) (23,253,232.6908)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 140,031,172.4031  105,362,608.2762 
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BKA

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (289,832,409.70) 395,233,044.16 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน  (3,434,717,355.25)  (2,277,054,847.71)

การขายเงินลงทุน  2,156,408,200.27  1,473,527,107.65 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี  (3,868,649.27)  (4,025,270.87)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  34,037.78  (515,731.49)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  (2,681,647.02)  38,486,703.42 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  -  38,696.99 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  27,140,076.10  (21,046,893.23)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,734,660.09  1,679,385.48 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น  32,970.22  50,220.51 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (166,894,548.12)  (135,642,726.43)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  493,015,170.24  (233,489,659.27)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (1,219,629,494.66) (762,759,970.79)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2,025,218,190.21 1,776,471,071.78 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (771,732,881.18) (834,603,533.49)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,253,485,309.03 941,867,538.29 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 33,855,814.37 179,107,567.50 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 240,907,461.96  61,799,894.46 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 274,763,276.33 240,907,461.96 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  37.6713  33.2521  29.6786 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.2829  0.2985  0.2143 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  1.3960  1.5142  7.3593 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  (4.1238)  2.6065  (4.0001)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  (2.4449)  4.4192  3.5735 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  35.2264  37.6713  33.2521 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  (6.27)  13.07  9.55 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  4,932,802  3,969,149  2,632,048 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.81  1.82  1.82 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  2.60  2.69  2.46 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  63.77  48.17  128.63 

ข้อมูลเพิ่มเติม

* ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึง

การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  18.4588  18.0930  12.2159 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.2745  0.3047  0.2450 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  3.7535  (1.1092)  2.3173 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  7.1918  1.1703  3.3148 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  11.2198  0.3658  5.8771 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  29.6786  18.4588  18.0930 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  46.04  0.82  40.02 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  2,339,711  1,171,595  894,567 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.82  1.84  1.88 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  2.94  3.45  3.57 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  86.28  147.77  112.09 

ข้อมูลเพิ่มเติม

* ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึง

การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	2	พฤศจิกายน	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวแก้ว	

	 กองทุนเปิดบัวแก้ว (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 มีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น  

1,000 ล้านหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด (“บรษิทัจดัการ”) 

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

(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะ

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ

จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินของกองทุนจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)  

รวมถึงการตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 

เรื่อง “การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

	 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ	 ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย	

กองทุนได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฎิบัติทางการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

 (ก)	กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในปี 2558
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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) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย               

  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 

  กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

  หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

    เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
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 (ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผย 

  ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมื่อออกจากงาน  
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

  ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 

  เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 

  กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

  (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

  (ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

  หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

  (ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

  (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน 

    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

  (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

  (ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

  (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  

  ข้อก�าหนดเงนิทนุขัน้ต�า่และปฏสัิมพนัธ์ของรายการ 

    เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

       (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

  (ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

  (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

  (ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 

  เหมืองผิวดิน

 (ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผย 

  ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

  ที่เงินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

  (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  

  (ปรับปรุง 2558)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

  (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

  (ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 

  เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 

  กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1     

  (ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4   

  (ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

  หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5   

  (ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7   

  (ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การรายงานทาง 

    การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

  (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12   

  (ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13   

  (ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14   

  (ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  

  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 

    เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

      (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   

  (ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  

  (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18  

  (ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20  

  (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 

  เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

 ฝ่ายบรหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ากรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) มาตรฐาน 

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้
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3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน 

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ณ 

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น 

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่ายเงินลงทุน

 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้ 
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4.	 ก�าไรสะสมต้นปี												

บาท

2558 2557

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก (172,693,398.63) (172,693,398.63)

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 3 พ.ย. 42) 209,286,473.43 183,185,814.97

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 พ.ย. 42) 1,633,365,181.04 1,497,722,454.61

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 พ.ย. 42) 507,078,248.96 273,588,589.69

ก�าไรสะสมต้นปี 2,177,036,504.80 1,781,803,460.64

5.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6.	 เงินฝากธนาคาร

	 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย	(%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 7,455,558.95 4,908,389.60 0.375 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 158,025,241.57 2,852,173.84 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 109,282,475.81 233,146,898.52 1.00 1.70

รวมเงินฝากธนาคาร 274,763,276.33 240,907,461.96
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7.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น

จ�านวนเงิน 5,591.13 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงิน 3,750.58 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 120.99 (ปี 2557:  

ร้อยละ 124.06) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8.			 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส�าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู ้ถือหุ้น และ/หรือ 

กรรมการเดียวกันกับบรษิทัจดัการและกองทนุ รายการทีส่�าคัญดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 2 พฤศจกิายน 2558 และ 2557  

มีดังต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 74,174,751.39 48,529,159.50 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,933,980.05 3,882,332.67 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 167,311.14 144,171.62 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 251,111.34 236,371.10 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 353,745,404.97 53,448,981.54 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 43,374,652.78 32,275,866.08 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 12,191,200.00 9,830,150.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 56,272.35 43,658.46 ราคาตลาด

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 114,058,978.64 - ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 4,871,326.96 22,791,936.73 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 5,432,247.60 2,274,245.00 ตามที่ประกาศจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่านายหน้า 716,262.32 508,477.67 ราคาตลาด
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 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 7,138,340.09 5,505,048.53

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 318,108,000.00 288,585,000.00

เงินฝากธนาคาร 7,455,558.95 4,908,389.60

ดอกเบี้ยค้างรับ 15,076.91 23,114.88

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 243,193.89 177,324.53

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 383,889,240.00 310,326,555.00

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 9,960,638.52 -

 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

2 พฤศจิกายน 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน 9,962,753.40 29,952,166.80

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือ

การค้า

 มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกท้ังสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ
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	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน

ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น 

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสี่ยงด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาด เนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว

อาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออก

ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 การบริหารความเสี่ยง

 กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	2	พฤศจิกายน	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	2	พฤศจิกายน	2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	3	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	2	พฤศจิกายน	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

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

24 ธ.ค. 57 บมจ. ไทยยูเนี่ยน 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 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 24 ก.ย. 57 

งดออกเสียง

วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57 

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง
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BKA

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 วาระท่ี 2 ไม่อนมุตัใิห้บรษิทั และ/หรอื

บรษิทัย่อยเข้าท�ารายการซือ้เงนิลงทนุ

ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม 

ลมิเิตด็ ภายใต้เงือ่นไขใหม่ ซึง่ประกอบ

ด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้ว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2557 รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยัง

ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (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. สามารถคอร์ปอเรชั่น 1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 ก.พ. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

3 เม.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์ 

1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารทหารไทย 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง
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BKA

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

งดออกเสียง

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

20 เม.ย. 58 บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน  

กรุ๊ปโฮลดิ้ง

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 11 0 1 วาระท่ี 12 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบนิกรงุเทพ 1 4 0 1 วาระท่ี 5 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

เจยีรวนนท์ และนายสภุกิต เจยีรวนนท์

เข้าเป็นกรรมการเนื่องจากเข้าประชุม

กรรมการบริษัทต�่ากว่า 75%

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง
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BKA

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้  

เพอร์เฟค

1 15 0 1 วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. เอสซี แอสเสท

คอร์ปอเรชั่น

1 12 0 0 -

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

ลินทสูต เข้าเป็นกรรมการ เนื่องจาก

เข้าประชุมต�่ากว่า 75%

วาระท่ี 7 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ 1 7 0 2 วาระท่ี 8 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 

วันที่ 1 ต.ค. 57 งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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BKA

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้าเป็น

กรรมการอกีวาระ เนือ่งจากเข้าประชมุ

ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ขั้นต�่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 8 0 1 วาระท่ี 9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1 7 0 1 วาระท่ี 8 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง
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BKA

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

29 ก.ค. 58 บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 

กรุ๊ป

1 5 1 2 วาระที่ 1 พิจารณารองรับรายงาน 

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2557 งด

ออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ไม่เห็นด้วย 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

16 ก.ย. 58 บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น 

โปรดักส์

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง



56

BKA

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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BKA

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 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


