
รายงานประจำป	ี

กองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2556	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	



สารบัญ 

หนา้

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ	 1	

ขอ้มลูบรษิทัจดัการ	 5	

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ	 5	

ขอ้มลูกองทนุ	 6	

ความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน	์ 7	

ผลการดำเนนิงานของกองทนุรวม	 8	

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ	 9	

รายละเอยีดการลงทนุ	การกูย้มืเงนิ	และกอ่ภาระผกูพนั	 10	

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย	 13	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	 	

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ	 16	

บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก		 17	

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	และงบการเงนิ	 18	

ขอ้มลูการทำธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง		 46	

แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง	(Voting)	กรณกีองทนุเปน็ผูถ้อืหุน้	 46	

การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่	(Soft	Commission)	 51	



1

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

	 สำหรบัการดำเนนิงาน	ในรอบปบีญัชตีัง้แตว่นัที	่ 1	มกราคม	2556	ถงึวนัที	่ 31	ธนัวาคม	2556	กองทนุเปดิ

บวัแกว้ปนัผล	มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	เทา่กบั	2,267.00	ลา้นบาท	หรอื	4.5315	บาทตอ่

หนว่ยลงทนุ	

	 กองทนุบวัหลวงมคีวามเหน็ตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ	และมมุมองการลงทนุ	ดงัตอ่ไปนี	้ 	

	 ภาพรวมเศรษฐกจิโลก

	 เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา	ยงัฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง	โดยดชัน	ีISM	Manufacturing	ของเดอืนธนัวาคม	2556	ยงัยนืใน

ระดบัสงูที	่ 57.0	 จดุ	ซึง่เปน็สญัญาณทีด่	ี แมว้า่การจา้งงานนอกภาคเกษตรในเดอืนธนัวาคม	2556	 จะลดลงเหลอื	 7.4	

หมืน่ราย	 แตน่า่จะเปน็การชะลอลงชัว่คราวจากปจัจยัทางฤดกูาล	ดว้ยแนวโนม้เศรษฐกจิสหรฐัทีด่	ี จงึมโีอกาสสงูขึน้ที่

ธนาคารกลางสหรฐัจะทยอยปรบัลดวงเงนิ	QE	ลงตอ่เนือ่ง	ในการประชมุครัง้ถดัๆ	ไป		

	 เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซน	 ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	 (Purchasing	

Managers	 Index)	 ของกลุ่มยูโรโซนในเดือนธันวาคม	 2556	 อยู่ที	่ 52.7	 จุด	 ส่งสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องตลอด										

6	 เดือนที่ผ่านมา	 ทั้งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเล็ก	 และอัตราว่างงานก็เริ่มลดลงเล็กน้อยไปอยู่ที	่ 12.1%									

ดว้ยนโยบายการเงนิทีผ่อ่นคลายนา่จะชว่ยใหเ้ศรษฐกจิกลุม่ยโูรโซนมกีารขยายตวัทีด่ขีึน้ในป	ี2557	

	 เศรษฐกิจญี่ปุ่น	 มีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลำดับ	 ซึ่งมีการลงทุนของภาครัฐเป็นแรงกระตุ้นหลักของเศรษฐกิจ	

สะทอ้นจากดชันผีูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรม	 (Nomura/JMMA	Manufacturing	PMI)	 ของเดอืนพฤศจกิายน	

2556	 ที่ยังเพิ่มขึ้น	 5	 เดือนติดต่อกัน	 บ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังคงใช้นโยบาย

การเงนิทีผ่อ่นคลายอยา่งไมม่กีำหนด	ซึง่จะชว่ยใหเ้ศรษฐกจิญีปุ่น่ทยอยฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป		

	 อยา่งไรกด็ีภายใตเ้ศรษฐกจิโลกทีด่จูะดขีึน้ของประเทศเศรษฐกจิพฒันาแลว้ดงักลา่วกย็งัมจีดุออ่น

และความไม่แน่นอนอีกหลายจุดที่อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เข้มแข็งอย่างที่คาดจากปัญหา

โครงสรา้งทีย่งัไมไ่ดแ้กไ้ขนอกจากนี้เศรษฐกจิประเทศตลาดเกดิใหมก่ก็ำลงัชะลอพรอ้มๆกนัดว้ย	ไมว่า่จะเปน็

ประเทศหลกัอยา่งเชน่	จนี	อนิเดยี	บราซลิ	รสัเซยี	หรอือยา่งอนิโดนเีซยี	และไทย	เปน็ตน้	โดยทีก่ารชะลอตวันัน้เปน็ผล
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จากการไหลออกของเงนิทนุตา่งประเทศ	 เนือ่งจากสหรฐัฯ	 ลดปรมิาณ	QE	ลง	 และจากอตัราดอกเบีย้ระยะยาวทีเ่ริม่							

สูงขึ้นจนอาจเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 เพราะดอกเบี้ยสูงๆ	ทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาระหนี้และ

ปญัหาการคลงัทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา			

	 สิง่เหลา่นีอ้าจสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิประเทศตลาดเกดิใหมช่ะลอตวัไดย้าวนานจนทำใหก้ารฟืน้ตวัของ

เศรษฐกจิโลกมขีอ้จำกดัเนือ่งจากการคา้และการลงทนุในโลกลว้นเชือ่มตอ่กนัเกอืบจะทัง้โลก

	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย		

	 ตวัเลขเศรษฐกจิไทยในเดอืนพฤศจกิายน	 2556	 ออ่นแอลงจากเดอืนกอ่นหนา้	 จากการใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน							

ทีช่ะลอตวัลง	โดยดชันกีารบรโิภคภาคเอกชนหดตวัลง	1.2%	q-q	และ	2.4%	y-y	และถงึจะไมร่วมผลกระทบของภาค

ยานยนต	์สว่นอืน่ของตวัชีว้ดัการบรโิภคกม็กีารหดตวัลงดว้ยเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	การลงทนุภาคเอกชนกย็งัชะลอตวัลง

อยา่งตอ่เนือ่ง	 โดยดชันกีารลงทนุภาคเอกชนในเดอืนพฤศจกิายน	หดตวัในอตัราสงูขึน้ที	่ 7.8%	 y-y	 เนือ่งจากผลของ

ภาวะเศรษฐกจิและความไมแ่นน่อนทางการเมอืงทำใหผู้ป้ระกอบการชะลอการตดัสนิใจลงทนุออกไป		

	 ด้านการส่งออกหดตัวลง	 4%	 y-y	 เนื่องจากผลของฐานเดิมที่สูง	 แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าปรากฏว่า								

ฟืน้ตวัเลก็นอ้ย	สว่นภาคการทอ่งเทีย่วทีแ่ขง็แกรง่มาตลอดปกีก็ลบัชะลอตวัลงจากผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ดา้นการทอ่งเทีย่วของจนีตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม	2556	และเรือ่งปญัหาทางการเมอืงในประเทศทีเ่กดิขึน้มาเกอืบ	3	เดอืนแลว้	

โดยลา่สดุรฐับาลรกัษาการไดป้ระกาศใช	้พรก.บรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	 ทีท่ำใหก้ระทบกบัการทอ่งเทีย่ว

และอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ทีต่อ่เนือ่งจากการทอ่งเทีย่ว			

	 ตวัเลขเศรษฐกจิทีย่งัมแีนวโนม้ทีอ่อ่นแอทัง้ดา้นภาคบรโิภคและการลงทนุ	สง่ผลใหส้ำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	

(สศค.)	 ปรบัลดประมาณการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในป	ี 2557	 ลง	 โดยคาดวา่จะขยายตวัได	้ 4.0%	 ลดลงจากเดมิ											

ทีค่าดไวเ้ปน็	 5.1%	 เนือ่งจากการเบกิจา่ยเมด็เงนิลงทนุของภาครฐัจะลา่ชา้กวา่ทีค่าด	 และถา้หากปญัหาทางการเมอืง

ยังยืดเยื้อยาวนานออกไปอีกก็เป็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายได้ต่ำกว่า	 3%	ซึ่งการฟื้นตัวน่าจะชัดเจนขึ้นใน	

ครึง่ปหีลงั	ขึน้อยูก่บัความคลีค่ลายลงของสถานการณท์างการเมอืง	

	 ทั้งนี	้ สศค.	 คาดว่าภาคการส่งออกจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี	้ ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัว							

และขยายได	้ 6.5%	แตแ่มว้า่เศรษฐกจิของประเทศอตุสาหกรรมหลกัอยา่งสหรฐั	 ยโุรป	และญีปุ่น่	 จะมสีญัญาณฟืน้ตวั	

แตเ่ศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหมก่ลบัมอีตัราการเตบิโตทีช่ะลอลง	 ไมว่า่จะเปน็ประเทศในกลุม่	 BRIC	 (บราซลิ	

รสัเซยี	 อนิเดยี	 จนี)	 รวมไปถงึประเทศอืน่ๆ	 ในเอเชยีและภมูภิาคอาเซยีน	ซึง่เปน็ตลาดสง่ออกสำคญัของไทย	จงึตอ้ง

ตดิตามความเสีย่งของเศรษฐกจิในประเทศเพือ่นบา้นอยา่งใกลช้ดิ		
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	 มมุมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบวัหลวง

	 นอกจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้ว	 ปัจจัยทางการเมืองนับเป็นความเสี่ยง

สำคญัสำหรบัตลาดหุน้ไทยในชว่งครึง่แรกของป	ี 2557	 เพราะจะมผีลตอ่ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุและการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิดว้ยนโยบายการลงทนุของภาครฐั	 ซึง่ถา้ไมเ่กดิเหตกุารณร์นุแรงมากกจ็ะชว่ย	 “ลดโอกาส”	ทีต่ลาดหุน้จะถกู

เทขายอยา่งรนุแรง	 สว่นในกรณยีดืเยือ้นัน้ถา้ตลาดจะปรบัตวัขึน้กค็งจะขึน้ไมไ่ดม้าก	 และมโีอกาสจะคอ่ยๆ	ซมึลงไป	

ในชว่งทีย่งัไมม่คีำตอบวา่จะจบลงอยา่งไร	 อยา่งไรกด็	ี ราคาหุน้ทีต่กลงมามากในชว่งกอ่นหนา้กน็า่จะสะทอ้นปจัจยัลบ

ตา่งๆ	ไปบา้งแลว้		

	 ในภาวะเชน่นี	้ นกัลงทนุจงึไมค่วรใหค้วามสำคญักบัความผนัผวนของตลาดในระยะสัน้มากจนเกนิไป	 แตค่วร

พจิารณาถงึปจัจยัพืน้ฐานมากกวา่	 เพราะราคาหุน้ทีล่งมามากกเ็ปน็โอกาสใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุทีม่ากขึน้

สำหรบัการลงทนุระยะยาว	 แตต่อ้งเลอืกลงทนุในกจิการทีย่งัมปีจัจยัพืน้ฐานดี	 และถา้โดนกระทบจากปจัจยัลบตา่งๆ							

กจ็ะโดนกระทบน้อย	 ซึ่งถ้าย้อนดอูดตีทีผ่่านมาหลายต่อหลายครั้งจะพบว่าความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศไทย	

มกัเกดิขึน้เปน็ระยะๆ	ซึง่ทำใหหุ้น้มคีวามผนัผวนมาตลอด	แตใ่นทกุๆ	ครัง้	การเมอืงไทยกจ็ะสามารถกลบัมามเีสถยีรภาพ

ไดไ้มว่า่จะจบลงดว้ยวธิกีารใดกต็าม	แลว้เศรษฐกจิไทยกส็ามารถเดนิหนา้ตอ่ไปได	้สง่ผลใหร้าคาหุน้ไทยปรบัตวัเขา้หา

พืน้ฐานของหุน้ตามปกต	ิ	

	 อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ทางการเมืองแย่ลงหรือยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาดกองทุนบัวหลวง

จะมุ่งเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดีในระยะยาวหรือถูกกระทบจากความเสี่ยงด้านนโยบายรัฐบาล

นอ้ยทีส่ดุ	เพือ่ใหม้ัน่ใจไดม้ากขึน้	วา่ไมว่า่ตลาดหุน้จะยำ่แยข่นาดไหน	ผลประกอบการของธรุกจิทีเ่ราลงทนุจะไมแ่ตกตา่ง

ออกไปจากทีค่าดการณไ์วม้ากนกั	ทัง้นี	้เรายงัใหน้ำ้หนกัการลงทนุมากในกลุม่ธรุกจิกลุม่คา้ปลกี	(Modern	Trade)	และ

กลุม่ธรุกจิทีอ่งิกบัการขยายตวัของประเทศเพือ่นบา้นในอาเซยีน	ซึง่จะเปน็กลุม่ทีไ่ดร้บักระทบดา้นการเมอืงและกระแส

การไหลออกของเงินทุนไม่มาก	 ส่วนหุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวนั้นถึงจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการเมือง								

ในระยะสั้น	 แต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกต	ิ ประเทศไทยจะยังคงเป็นที่หมายที่น่าดึงดูด

สำหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินอนาคต	นอกจากนี	้ ราคาหุน้กป็รบัตวัลงมามากจากความกงัวลระยะสัน้	ทำใหเ้ราเหน็วา่

เปน็โอกาสดทีีจ่ะเขา้ลงทนุระยะยาว			
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	 มมุมองการลงทนุในตลาดตราสารหนีข้องกองทนุบวัหลวง

	 บรรยากาศการลงทนุในตลาดตราสารหนีไ้ทยชว่งทีผ่า่นมาไดร้บัแรงกดดนัจากปจัจยัภายในประเทศเปน็หลกั

โดยเฉพาะความยืดเยื้อของการชุมนุมทางการเมืองที่อาจส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐ	 (ที่ก่อนหน้านี้ถูกคาดว่าจะเป็น

ปจัจยัหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในป	ี 2557)	 ตอ้งชะลอออกไป	 อนัจะสง่ผลใหก้ารลงทนุภาคเอกชน	 รวมถงึการ						

จบัจา่ยใชส้อยของประชาชนหดตวัลงดว้ย	 สะทอ้นไดจ้ากดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคลา่สดุในเดอืนธนัวาคม	 2556	

ทีล่ดลงตำ่สดุในรอบ	24	เดอืน		

	 ดว้ยความกงัวลดงักลา่วขา้งตน้	 นกัลงทนุในตลาดสว่นใหญจ่งึคาดวา่คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	 (กนง.)	

จะปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงมาจากระดบัปจัจบุนัทีเ่ปน็	 2.25%	 ในชว่งครึง่แรกของปนีี	้ ทำใหอ้ตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรระยะสัน้ลดลงมารอรบัการคาดการณด์งักลา่ว	ขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรระยะกลางถงึยาวเพิม่ขึน้

จากแรงขายของนกัลงทนุตา่งชาตทิีก่งัวลความเสีย่งทางดา้นการเมอืงประกอบกบัผลของการลด	QE	 (QE	 tapering)	

ของธนาคารกลางสหรฐั	(Fed)	

	 ผลการประชมุ	 กนง.	 ลา่สดุของวนัที	่ 22	 มกราคม	 2557	มมีต	ิ 4	 ตอ่	 3	 เสยีง	 ใหค้งอตัราดอกเบีย้ที	่ 2.25%								

ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง	 โดย	 กนง.	 ให้เหตุผลว่า	

นโยบายการเงนิทีผ่อ่นปรนในปจัจบุนัยงัคงเอือ้ตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ โดยทีก่ารเมอืงกบัผลกระทบของ

การเมอืงตอ่การฟื้นตวัของเศรษฐกจิยงัเปน็ปจัจัยเสีย่งระยะสัน้ซึ่งพืน้ฐานเศรษฐกจิไทยยงัสามารถรองรบั

ความเสี่ยงดังกล่าวได้นอกจากนี	้ การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อวาง

พืน้ฐานทีม่ัน่คงสำหรบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้	ทัง้นี	้กนง.	จะตดิตามสถานการณด์งักลา่วอยา่งใกลช้ดิ	

และพรอ้มทีจ่ะดาํเนนินโยบายทีเ่หมาะสม			

	 เมือ่ประเมนิจากสถานการณข์องประเทศในปจัจบุนัซึง่ยงัมคีวามเสีย่งเรือ่งการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	ประกอบกบั

อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ	กองทุนบัวหลวง	 จึงคาดว่า	มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดลงในการประชุม

ครัง้หนา้ ในวนัที่ 12มนีาคม2557	 ซึง่จะสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ปรบัลดลงไดอ้กี	 ขณะทีอ่ตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะกลางถงึยาวคงไมป่รบัลดลงมากนกั	 เนือ่งจากยงัมแีรงกดดนัของปรมิาณอปุทานพนัธบตัร

รฐับาล	และ	QEtapering	ของ	FED



 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม

 บลจ.บวัหลวง
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จำกัด	 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที	่ 0105535049700							

เมือ่วนัที	่ 19	มนีาคม	พ.ศ.	2535	ดว้ยทนุจดทะเบยีน	100	ลา้นบาท	โดยไดร้บัชำระเตม็มลูคา่แลว้	และไดร้บัอนญุาต

จากกระทรวงการคลัง	 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที	่ ลค-0005-02							

เมือ่วนัที	่15	มกราคม	พ.ศ.	2553	

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 75.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำกดั	(มหาชน)	 10.0	

Asia	Financial	Holdings	Ltd.	 10.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัภยั	จำกดั	(มหาชน)	 5.0	

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ แบง่ตามสว่นนโยบายลงทนุ

ตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตา่งประเทศ

นางวรวรรณ	ธาราภมู	ิ P P P
นายพรีพงศ	์จริะเสวจีนิดา	 P -	 P
นางสาวสดุารตัน	์	ทพิยเทอดธนา	 P -	 P
นางอตกิานต	์พานชิเกษม	 -	 P P
นางสาวชนกิานต	์ลลีาธรรมรตัน	์ -	 P P
นางสาวดษุฎ	ีภูพ่ฒัน	์ P -	 P
นางสาวปรยินชุ	คลอ่งคำนวณการ	 -	 P P
นางสาวอรณุ	ีศลิปการประดษิฐ	 -	 P -	

นางสาวศริารตัน	์อรณุจติต	์ -	 P -	

นายเจฟ	สธุโีสภณ	 P -	 P
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กองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

	 กองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล	เปน็กองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	ไดร้บัอนมุตัจิาก

สำนกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ใหจ้ดัตัง้ขึน้	 เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป	 โดยมจีำนวนเงนิทนุจดทะเบยีน	 10,000	

ลา้นบาท	ประกอบดว้ยหนว่ยลงทนุ	1,000	ลา้นหนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	10	บาท	เปน็กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ	

ประเภทรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ	และไมก่ำหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ			

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	จะบรหิารกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล	ตามขอ้บงัคบัทีก่ำหนด

ไว้ในหนังสือชี้ชวน	 ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และประกาศของ								

คณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	โดยม	ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย	เปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์อง

กองทนุ	ซึง่จะทำหนา้ทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุ	และควบคมุดแูลการดำเนนิงานของบรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ	
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์


เรยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

	 ข้าพเจ้า	 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	 ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน	์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล									

ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2556	

ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	แลว้	 	 	

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการจดัการกองทนุเปดิ

บวัแกว้ปนัผล	 เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ำหนดไวใ้นโครงการ	และภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	

	

	

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย

	

	

	

	 (นางศริพิร	ทองธาน)ี	 (นางสาวพัทธนันท์	รัตนปฤณ)	

	 ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์ หวัหนา้สว่น	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์

	

	

วนัที	่14	มกราคม	พ.ศ.	2557	
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ผลการดำเนนิงานของกองทนุ

ณวนัที่31ธนัวาคม2556

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั(%)

3เดอืน
ตัง้แต่27ก.ย.56
ถงึ27ธ.ค.56*

6เดอืน
ตัง้แต่28ม.ิย.56
ถงึ27ธ.ค.56*

1ปี
ตัง้แต่28ธ.ค.55
ถงึ27ธ.ค.56*

3ปี
ตัง้แต่30ธ.ค.53
ถงึ27ธ.ค.56*

มลูคา่หนว่ยลงทนุ**(บาท) 4.6847	 4.7943	 5.3231	 4.9297	

กองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล -3.26	 -5.47	 -2.75	 73.61	

เกณฑม์าตรฐานAIMC*** -8.38	 -10.55	 -6.70	 25.75	

เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทนุ

 * วนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืนหากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัทำการกอ่นหนา้

 ** มลูคา่หนว่ยลงทนุณวนัทำการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคำนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

 *** เกณฑม์าตรฐานAIMCหมายถงึผลตอบแทนดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย







9

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงั3ปี

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล

(บาท/หนว่ย)

มกราคม	-	มิถุนายน	2554 วันที่	14	กันยายน	2554 0.24

กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2554 วันที่	15	มีนาคม	2555 0.24

มกราคม	-	มิถุนายน	2555 วันที่	12	กันยายน	2555 0.97

กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2555 วันที่	18	มีนาคม	2556 0.76

มกราคม	-	มิถุนายน	2556 งดจ่าย -

กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556 งดจ่าย -

อนึง่	การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่ว	จะตอ้งไมท่ำใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีพ่จิารณาจา่ยเงนิปนัผลนัน้	

หมายเหต	ุ	ทกุครัง้ทีจ่า่ยปนัผล	มลูคา่หนว่ยลงทนุจะลดลงไปตามจำนวนเงนิทีจ่า่ยปนัผล	
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รายละเอยีดการลงทนุการกูย้มืเงนิและการกอ่ภาระผกูพนั

ณวนัที่31ธนัวาคม2556

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 	 2,287,578,292.45 100.91

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  	

หุ้นสามัญ  	

ธนาคาร 	 	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 	 240,958,600.00	 10.63

บมจ.	ธนาคารเกียรตินาคิน	 	 28,786,800.00	 1.27

บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์	 	 37,008,650.00	 1.63

พาณิชย์ 	 	

บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 170,800,175.00	 7.53

บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 336,903,000.00	 14.86

บมจ.	สยามโกลบอลเฮ้าส์	 	 31,718,500.00	 1.40

วัสดุก่อสร้าง 	 	

บมจ.	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	 	 30,815,530.00	 1.36

บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	 	 204,120,000.00	 9.00

พลังงานและสาธารณูปโภค 	 	

บมจ.	ผลิตไฟฟ้า	 	 111,499,500.00	 4.92

บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 -	 8,881,128.00	 0.39

บมจ.	ปตท.		 	 166,766,600.00	 7.36
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

อาหารและเครื่องดื่ม 	 	

บมจ.	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 -	 39,872,500.00	 1.76

บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	 	 76,234,375.00	 3.36

การแพทย์  	

บมจ.	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 -	 56,024,000.00	 2.47

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  	

บมจ.	สามารถคอร์ปอเรชั่น	 	 26,045,040.00	 1.15

บมจ.	สามารถเทลคอม	 	 18,337,350.00	 0.81

บมจ.	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	 	 2,375,920.00	 0.10

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 	 	

บมจ.	กรงุเทพประกนัชวีติ	 	 247,921,200.00	 10.94

บมจ.	ไทยรปีระกนัชวีติ	 -	 22,041,600.00	 0.97

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  	

บมจ.	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	 -	 3,806,840.00	 0.17

บมจ.	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	 -	 18,104,541.00	 0.80

บมจ.	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 27,063,126.00	 1.19

ขนส่งและโลจิสติกส์  	

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	 -	 62,283,684.00	 2.75

บมจ.	ท่าอากาศยานไทย	 	 67,106,480.00	 2.96

บมจ.	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	 	 21,772,620.00	 0.96
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -	 149,675,822.59	 6.60

ตัว๋เงนิคลงั -	 29,969,244.28	 1.32

เงนิฝากธนาคาร -	 50,685,466.58	 2.23

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ  2,267,001,455.26

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 4.5315

คำอธบิายCorporateGovernanceScoring

	 Corporate	Governance	Scoring	 (CG	Scoring)	 คอื	 ระดบัความสามารถการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง

บรษิทัจดทะเบยีนไทย	จดัทำขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ	์

5	หมวด	 ไดแ้ก	่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้	 การปฎบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัตอ่ผูถ้อืหุน้	 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี	 การเปดิเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงาน	

การกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	ประจำป	ี2555	

	 CG	Scoring		ทีเ่ผยแพรต่ามรายงานดงักลา่วประกอบดว้ย	3	ระดบั	คอื		

						 	 	 	 หมายถงึ		 ด	ี(Good)			

						 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดมีาก	(Very	Good)			

							 	 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดเีลศิ	(Excellent)	
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

รายงานสรปุจำนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี้เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุณวนัที่27ธนัวาคม2556*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%NAV

กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ	1. 179.60 7.92

กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	 ธนาคารพาณชิย	์หรอื

บรษิทัเงนิทนุเปน็ผูอ้อก	ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั	ผูส้ลกัหลงั	หรอืผูค้ำ้ประกนั	

2. 41.00 1.81

กลุม่ตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้	3. 0 0

กลุม่ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	 เชน่	 ธรุกรรมการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื	เปน็ตน้	

4. 0 0

กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม	่ ตามประกาศสำนักงาน	

ก.ล.ต.	เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุ	

5. 0 0

 * วนัทำการสดุทา้ยของเดอืน

•
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารแหง่หนี้ เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุ

ลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ณวนัที่31ธนัวาคม2556

ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผู้
รบัรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.	ตัว๋เงนิคลงั	 กระทรวงการคลงั	 -	 15/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,982,333.43	

2.	ตัว๋เงนิคลงั	 กระทรวงการคลงั	 -	 22/01/14	 -	 10,000,000.00	 9,986,910.85	

3.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 10,000,000.00	 9,994,488.52	

4.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,988,937.63	

5.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 16/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,979,637.19	

6.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 16/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,979,473.14	

7.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 30/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,960,107.40	

8.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 13/02/14	 -	 20,000,000.00	 19,940,566.19	

9.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 20/02/14	 -	 20,000,000.00	 19,930,856.31	

10.	พนัธบตัร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 20/03/14	 -	 20,000,000.00	 19,901,756.21	

11.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารยูโอบี	 -	 -	 -	 -	 8,184,207.10	

12.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 -	 -	 -	 -	 41,010,996.19	

13.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกสกิรไทย	 -	 -	 -	 -	 1,490,263.29	

•
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คำอธบิายการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี้

	 AAA	 เปน็อนัดบัทีส่งูทีส่ดุ	 แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ	 มคีวามสามารถสงูสดุในการชำระ

เงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา	 แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	

เศรษฐกจิ	และปจัจยัภายนอกอืน่	

	 AA	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่มาก	

	 A	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่	

	 BBB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง	

	 BB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู	

	 B	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก	

	 C	 ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด	 ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และปัจจัยภายนอกอื่นๆ	 จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืน						

เงนิตน้และดอกเบีย้อยา่งมนียัสำคญั	

	 D	 ตราสารหนีท้ีไ่มส่ามารถชำระเงนิตน้และดอกเบีย้ได	้(Default)	

	 อนัดบัความนา่เชือ่ถอืจาก	AA	ถงึ	C	 อาจมเีครือ่งหมายบวก	 (+)	หรอื	 ลบ	 (-)	 เพือ่จำแนกความแตกตา่งของ

คณุภาพของอนัดบัความนา่เชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั	
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ

รอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ*	

(Fund’sDirectExpenses)

จำนวนเงนิ

หนว่ย:พนับาท

รอ้ยละของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	(Management	Fee)	 32,061.22	 1.50	

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์(Trustee	Fee)	 736.79	 0.03	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	(Registrar	Fee)	 2,564.90	 0.12	

คา่จดัทำแบบฟอรม์ตา่งๆ	(Printing	Expense)	 436.14	 0.02	

คา่ไปรษณยี	์(Postage	Stamp)	 378.48	 0.02	

คา่บรกิาร	(Service	Charge)		 338.34	 0.02	

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ**	(Other	Expense)	 678.86	 0.03	

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด***	 37,194.73 1.74

 * เปน็คา่ใชจ้า่ยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่อนึง่การคำนวณคา่ธรรมเนยีมการจดัการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

หนว่ยลงทนุจะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ฐานในการคำนวณ

 ** คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ0.01ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

 *** ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

หมายเหตุ กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุและหรอืจากกองทนุบรษิทัจดัการจะแจง้ให้

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่60วนั โดยจะตดิประกาศทีส่ำนกังานของบรษิทัจดัการและสำนกังานใหญ่และสำนกังาน

สาขาของตวัแทนและลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย1ฉบบัเปน็เวลา3วนัตดิตอ่กนัทัง้นี้ การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีม

หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ5ของอตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา1ปีเวน้แตบ่รษิทั

จดัการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุดว้ยมตเิกนิกึง่หนึง่ของจำนวนหนว่ยลงทนุทีจ่ำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก

รอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

ลำดบัที่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	(มหาชน)		 14.8

2 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)		 14.7

3 บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 12.6

4 บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 10.7

5 บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	(ประเทศไทย)	จำกดั	 8.2

6 บรษิทัหลกัทรพัย	์ซไีอเอม็บ	ี(ประเทศไทย)	จำกดั	 6.1

7 บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	(มหาชน)		 5.7

8 บรษิทัหลกัทรพัย	์โนมรูะ	พฒันสนิ	จำกดั	(มหาชน)	 4.9

9 บรษิทัหลกัทรพัย	์เครดติ	สวสิ	(ประเทศไทย)	จำกดั	 4.4

10 บรษิทัหลกัทรพัย	์ยบูเีอส	(ประเทศไทย)	จำกดั	 4.2

11 อืน่ๆ	 13.7

รวมทั้งสิ้น 100.0



คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเทา่กบั	5,652,448.40	บาท	
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล	ซึง่ประกอบดว้ย	งบดลุ	และงบประกอบรายละเอยีด	

เงนิลงทนุ	ณ	วนัที	่ 31	ธนัวาคม	2556	และงบกำไรขาดทนุ	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ	ิ งบกระแสเงนิสด	

และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญัสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	 รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอืน่ๆ		

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

	 ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำและการนำเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำ

งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	

	 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ี ซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นจรรยาบรรณ	

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม	่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ

การเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ	 วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ี ซึง่รวมถงึการประเมนิ

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัของงบการเงนิ	 ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้

ผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	 ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำและการ

นำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกองทนุ	 เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน	การตรวจสอบ	รวมถึงการ
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ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำ

ขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิการนำเสนองบการเงนิโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้	

	 ความเหน็

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	

และผลการดำเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	 กระแสเงินสด	 และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด						

วนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

				

	

	 	 	 	 	

	 (นายเทอดทอง	เทพมงักร)	

	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	3787	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

บรษิทั	พวี	ีออดทิ	จำกดั	

กรงุเทพฯ	20	มกราคม	2557	
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งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2556

  บาท

 หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์ 	 	 	

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			

(ราคาทุน	2,293,714,840.07	บาท	ในปี	2556	 	 	 	

และ	927,086,840.62	บาท	ในปี	2555)	 3,	7,	8	 	2,234,803,045.87		 	1,268,731,388.15		

เงินฝากธนาคาร	 6,	8	 	51,510,784.30		 	158,436,182.73		

ลูกหนี้	 	 	 	

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	 8	 	2,492,621.52		 	1,722,705.53		

จากการขายเงินลงทุน	 	 	4,423,881.58		 	-		

สินทรัพย์อื่น	 	 	18,651.48		 	51,077.65		

รวมสินทรัพย์	 	 	2,293,248,984.75		 	1,428,941,354.06		

หนี้สิน   

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 8	 	18,243,043.14		 	23,715,954.97		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 8	 	3,488,428.15		 	1,951,248.15		

เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	 	 	4,417,629.64		 	4,439,820.67		

หนี้สินอื่น	 	 	98,428.56		 	61,931.26		

รวมหนี้สิน	 	 	26,247,529.49		 	30,168,955.05		

สินทรัพย์สุทธิ	 	 	2,267,001,455.26		 	1,398,772,399.01		
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งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2556

  บาท

 หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์สุทธิ:   

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	 	 	5,002,747,272.42		 	2,628,033,863.55		

ขาดทุนสะสม	 	 	 	

บัญชีปรับสมดุล	 	 (1,545,412,903.46)	 (411,019,617.14)	

ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	 4	 (1,190,332,913.70)	 (818,241,847.40)	

สินทรัพย์สุทธิ	 	 	2,267,001,455.26		 	1,398,772,399.01		

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 	 	4.5315		 	5.3225		

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 	500,274,727.2422		 	262,803,386.3556		



22

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

หลักทรัพย์จดทะเบียน    

หุ้นสามัญ    

ธนาคาร   306,754,050.00 13.73

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)																														 	 	1,353,700		 	240,958,600.00		 10.78	

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน)	 	 	772,800		 	28,786,800.00		 1.29	

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	257,900		 	37,008,650.00		 1.66	

พาณิชย์   539,421,675.00 24.14

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	3,539,900		 	170,800,175.00		 7.64	

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	8,021,500		 	336,903,000.00		 15.08	

บริษัท	สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	2,007,500		 	31,718,500.00		 1.42	

วัสดุก่อสร้าง   234,935,530.00 10.52

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน)	 	 	3,900,700		 	30,815,530.00		 1.39	

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน)	 	 	510,300		 	204,120,000.00		 9.13	

พลังงานและสาธารณูปโภค   287,147,228.00 12.85

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	 	 	910,200		 	111,499,500.00		 4.99	

บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำกัด	(มหาชน)	 	 	2,387,400		 	8,881,128.00		 0.40	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	 	 	583,100		 	166,766,600.00		 7.46	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

อาหารและเครื่องดื่ม   116,106,875.00 5.19

บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	 	 	778,000		 	39,872,500.00		 1.78	

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน)	 	1,062,500		 	76,234,375.00		 3.41	

การแพทย์   56,024,000.00 2.51

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	5,602,400		 	56,024,000.00		 2.51	

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   46,758,310.00 2.10

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,759,800		 	26,045,040.00		 1.17	

บริษัท	สามารถเทลคอม	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,421,500		 	18,337,350.00		 0.82	

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	174,700		 	2,375,920.00		 0.11	

ประกันภัยและประกันชีวิต   269,962,800.00 12.08

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน)	 	 	3,645,900		 	247,921,200.00		 11.09	

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,574,400		 	22,041,600.00		 0.99	

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   48,974,507.00 2.19

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	2,003,600		 	3,806,840.00		 0.17	

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน)	 	 	19,895,100		 	18,104,541.00		 0.81	

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	8,961,300		 	27,063,126.00		 1.21	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

ขนส่งและโลจิสติกส์   149,073,004.00 6.67

บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	17,017,400		 	62,283,684.00		 2.79	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน)	 	 	410,200		 	65,016,700.00		 2.91	

บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,251,300		 	21,772,620.00		 0.97	

รวมหุ้นสามัญ   2,055,157,979.00 91.98

พันธบัตร    

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	1/364/56	(CB14109A)	 09/01/14	 	10,000		 	9,994,488.52		 0.45	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	40/91/56	(CB14109C)	 09/01/14	 	20,000		 	19,988,937.63		 0.89	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	28/182/56	(CB14116A)	 16/01/14	 	20,000		 	19,979,637.19		 0.89	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	41/91/56	(CB14116B)	 16/01/14	 	20,000		 	19,979,473.14		 0.89	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	43/91/56	(CB14130B)	 30/01/14	 	20,000		 	19,960,107.40		 0.89	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	45/91/56	(CB14213B)	 13/02/14	 	20,000		 	19,940,566.19		 0.89	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	46/91/56	(CB14220B)	 20/02/14	 	20,000		 	19,930,856.31		 0.89	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	50/91/56	(CB14320B)	 20/03/14	 	20,000		 	19,901,756.21		 0.89	

รวมพันธบัตร   149,675,822.59 6.68

ตั๋วเงินคลัง    

ตั๋วเงินคลัง	งวดที่	12/28/57	(TB14115A)	 15/01/14	 	20,000		 	19,982,333.43		 0.89	

ตั๋วเงินคลัง	งวดที่	13/28/57	(TB14122A)	 22/01/14	 	10,000		 	9,986,910.85		 0.45	

รวมตั๋วเงินคลัง   29,969,244.28 1.34

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน2,293,714,840.07บาท)  2,234,803,045.87 100.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

หลักทรัพย์จดทะเบียน    

หุ้นสามัญ    

ธนาคาร   250,325,950.00 19.73

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)		 	 	2,532,000		 	82,290,000.00		 6.49	

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)																														 	 	355,200		 	69,441,600.00		 5.47	

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)					 	 	148,100		 	28,657,350.00		 2.26	

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,442,000		 	69,937,000.00		 5.51	

พาณิชย์   299,116,075.00 23.58

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	2,041,300		 	126,050,275.00		 9.94	

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	3,762,300		 	173,065,800.00		 13.64	

วัสดุก่อสร้าง   66,160,160.00 5.21

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,865,600		 	13,712,160.00		 1.08	

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน)	 	 	119,200		 	52,448,000.00		 4.13	

พลังงานและสาธารณูปโภค   188,153,400.00 14.83

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	 	 	729,800		 	110,199,800.00		 8.69	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	 	 	234,800		 	77,953,600.00		 6.14	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

อาหารและเครื่องดื่ม   33,667,200.00 2.65

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน)	 	467,600		 	33,667,200.00		 2.65	

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   70,293,420.00 5.54

บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)																		 	 	220,500		 	15,214,500.00		 1.20	

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,917,200		 	24,540,160.00		 1.93	

บริษัท	สามารถเทลคอม	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,155,500		 	22,647,800.00		 1.79	

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	341,600		 	7,890,960.00		 0.62	

ประกันภัยและประกันชีวิต   114,888,600.00 9.06

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,845,600		 	114,888,600.00		 9.06	

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   61,792,163.00 4.87

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	1,723,200		 	6,617,088.00		 0.52	

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำกัด	(มหาชน)	 	 	315,400		 	25,783,950.00		 2.03	

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	1,022,300		 	29,391,125.00		 2.32	

การท่องเที่ยวและสันทนาการ   9,924,288.00 0.78

บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	 	 	2,235,200		 	9,924,288.00		 0.78	
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

   

ร้อยละ

ของมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุน

   (บาท) 

ขนส่งและโลจิสติกส์   144,513,761.00 11.39

บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	11,852,900		 	57,368,036.00		 4.52	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน)	 	 	896,100		 	87,145,725.00		 6.87	

รวมหุ้นสามัญ   1,238,835,017.00 97.64

พันธบัตร    

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	1/364/55	(CB13110A)	 10/01/13	 	10,000		 	9,993,309.96		 0.79	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

งวดที่	48/91/55	(CB13307C)	 07/03/13	 	20,000		 	19,903,061.19		 1.57	

รวมพันธบัตร   29,896,371.15 2.36

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน927,086,840.62บาท)  1,268,731,388.15 100.00
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งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้เงินปันผล 8 	46,598,888.50	 	21,991,433.00	

รายได้ดอกเบี้ย 8 	5,222,370.90	 	1,660,704.95	

รวมรายได้ 	51,821,259.40	 23,652,137.95	

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 5,	8 	34,305,501.21	 	14,253,615.38	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 	788,369.83	 	380,096.49	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,	8 	2,744,440.16	 	1,140,289.24	

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 	81,200.00	 	66,100.00	

ค่าใช้จ่ายอื่น 8 	1,834,874.15	 	943,408.71	

รวมค่าใช้จ่าย 	39,754,385.35	 16,783,509.82	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	12,066,874.05	 	6,868,628.13	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 	240,724,794.56	 	188,143,664.60	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 (400,556,341.73) 220,356,286.18	

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น	

และที่ยังไม่เกิดขึ้น (159,831,547.17) 408,499,950.78	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (147,764,673.12) 415,368,578.91	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

บาท

2556 2555

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 	12,066,874.05	 	6,868,628.13	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	240,724,794.56	 	188,143,664.60	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (400,556,341.73) 220,356,286.18	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (147,764,673.12) 415,368,578.91	

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(หมายเหตุ	3	และ	9) (224,326,393.18) (195,785,910.23)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	2,112,766,838.03	 	791,392,799.04	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (872,446,715.48) (344,678,514.28)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,240,320,122.55	 446,714,284.76	

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 868,229,056.25	 666,296,953.44	

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 	1,398,772,399.01	 	732,475,445.57	

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 2,267,001,455.26	 1,398,772,399.01	

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)

หน่วยลงทุน	ณ	วันต้นปี 	262,803,386.3556	 	169,573,401.1161	

บวก	:	หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	411,718,128.1227	 	162,954,126.1203	

หัก		:		หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (174,246,787.2361) (69,724,140.8808)

หน่วยลงทุน	ณ	วันปลายปี 	500,274,727.2422	 262,803,386.3556
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

 บาท

 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	 	 	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	 (147,764,673.12)	 415,368,578.91		

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	 	 	

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	 	 	

การซื้อเงินลงทุน	 (3,136,862,783.65)	 (1,019,128,284.01)	

การขายเงินลงทุน	 2,014,499,610.53		 	846,396,796.33		

ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	 (3,540,031.77)	 (443,186.77)	

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	 (769,915.99)	 (339,593.43)	

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	 (4,423,881.58)	 12,733,351.11		

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น	 32,426.17		 (40,992.02)	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 (5,472,911.83)	 23,715,954.97		

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1,537,180.00		 836,674.90		

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	 (22,191.03)	 	695,011.44		

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	 36,497.30		 31,782.42		

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 (240,724,794.56)	 (188,143,664.60)	

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 400,556,341.73		 (220,356,286.18)	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	 (1,122,919,127.80)	 (128,673,856.93)	
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

 บาท

 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	 	2,112,766,838.03		 791,392,799.04		

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	 (872,446,715.48)	 (344,678,514.28)	

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	 (224,326,393.18)	 (195,785,910.23)	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 1,015,993,729.37		 250,928,374.53		

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	 (106,925,398.43)	 122,254,517.60		

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันต้นปี	 	158,436,182.73		 36,181,665.13		

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี	 51,510,784.30		 158,436,182.73		
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ	

	*	 คำนวณจากจำนวนหนว่ยทีจ่ำหนา่ยแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี

	**	 ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น								

ในระหวา่งป	ีเนือ่งจากชว่งเวลาของรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี	

	***	 ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร	และเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ	และการซือ้ขายเงนิลงทนุตอ้งเปน็รายการซือ้หรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิซึง่ไม่

รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื	

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

 บาท

 2556 2555 2554

ข้อมูลผลการดำเนินงาน	(ต่อหน่วย)	 	 	 	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	 	5.3225		 	4.3195		 	4.9294		

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	 	0.0278		 	0.0382		 	0.0526		

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	 	0.0886		 	1.0017		 	0.6805		

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	 	(0.1474)	 	1.1731		 	(0.2130)	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	 	(0.0310)	 	2.2130		 	0.5201		

หัก	:	การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	 	(0.7600)	 	(1.2100)	 	(1.1300)	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	 	4.5315		 	5.3225		 	4.3195		

อตัราสว่นของกำไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี(%)	 (6.91)	 	46.78		 	12.58		

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ	 	 	 	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)		 2,267,001		 1,398,772		 	732,475		

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	 	1.86		 	1.89		 	1.93		

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี(%)	 	2.42		 	2.66		 	3.14		

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน		

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)***	 	104.29		 	115.37		 	159.53		
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ	

	*	 คำนวณจากจำนวนหนว่ยทีจ่ำหนา่ยแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี

	**	 ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น								

ในระหวา่งป	ีเนือ่งจากชว่งเวลาของรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี	

	***	 ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร	และเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ	และการซือ้ขายเงนิลงทนุตอ้งเปน็รายการซือ้หรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิซึง่ไม่

รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื	

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

 บาท

 2553 2552 2551

ข้อมูลผลการดำเนินงาน	(ต่อหน่วย)	 	 	 	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	 	4.5177		 	3.7832		 	6.5067		

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	 	0.0844		 	0.0525		 	0.1088		

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	 	0.7464		 	0.0785		 	0.0631		

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	 	0.4509		 	1.4335		 	(2.5554)	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	 	1.2817		 	1.5645		 	(2.3835)	

หัก	:	การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	 	(0.8700)	 	(0.8300)	 	(0.3400)	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	 	4.9294		 	4.5177		 	3.7832		

อตัราสว่นของกำไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี(%)	 	28.95		 	36.64		 (44.44)	

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ	 	 	 	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)		 	667,785		 	551,424		 	442,178		

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	 	1.95		 	1.98		 	1.96		

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี(%)	 	3.83		 	3.22		 	4.04		

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน		

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)***	 	126.25		 	149.05		 	233.65		
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2556

1. ลกัษณะของกองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล

	 กองทนุเปดิบวัแกว้ปนัผล	 (“กองทนุ”)	 จดทะเบยีนเปน็กองทนุรวมกบัสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย	์(“ก.ล.ต.”)	เมือ่วนัที	่15	กรกฎาคม	2537	มจีำนวนเงนิทนุจดทะเบยีน	5,000	ลา้นบาท	(แบง่เปน็	

500	ลา้นหนว่ยลงทนุ	มลูคา่หนว่ยลงทนุละ	10	บาท)	โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	(“บรษิทั

จดัการ”)	 เปน็ผูจ้ดัการกองทนุ	 และธนาคารกรงุเทพ	 จำกดั	 (มหาชน)	 เปน็นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	 โดยมธีนาคาร	

กสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	เปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ	

	 กองทนุ	เปน็กองทนุรวม	ประเภทรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ	ไมก่ำหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ	โดยมนีโยบาย

ทีจ่ะลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแหง่ทนุโดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 65	 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ	

สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หนี	้เงนิฝาก	และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่		

	 กองทนุมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนดในหนงัสอืชีช้วน	

2. เกณฑก์ารจดัทำงบการเงนิ

	 งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย	 (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”)	 รวมถงึ

การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 เพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย	 นอกจากนีง้บการเงนิไดจ้ดัทำขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบทีก่ำหนด	

ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่106	เรือ่ง	“การบญัชสีำหรบักจิการทีด่ำเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ”	

	 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย	 และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท	 ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าว	

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ	 ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคย						

กบัภาษาไทย	กองทนุไดจ้ดัทำงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย	
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	 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม	่

	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชใีหใ้ชม้าตรฐานการบญัช	ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	 และแนวปฏบิตัทิีอ่อกและปรบัปรงุใหม	่

ดงัตอ่ไปนี	้

	 มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีและแนวปฏบิตัทิางบญัช	ี

ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2556	ดงัตอ่ไปนี	้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/		

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ีประกาศสภาวชิาชพีบญัช	ี

เรื่อง	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบญัชสีำหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและเปดิเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลีย่นเงินตราต่างประเทศ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 ส่วนงานดำเนินงาน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	 -	 กรณีที่ไม่มีความ

เกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดำเนนิงาน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	 ภาษีเงินได้	 -	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่

ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	 ภาษีเงินได้	 -	 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	34/2555	 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ

โอนสินทรัพย์ทางการเงิน	
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม	่แตย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช	้

	 กองทนุยงัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม	่ดงัตอ่ไปนี	้

	 ก)	 มาตรฐานการบญัช	ี	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีและการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที	่ 1	มกราคม	

2557	ดงัตอ่ไปนี	้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	

เรื่อง	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่1	(ปรบัปรงุ	2555)	 การนำเสนองบการเงนิ	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่12	(ปรบัปรงุ	2555)	 ภาษเีงนิได	้

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่17	(ปรบัปรงุ	2555)	 สญัญาเชา่	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2555)	 รายได	้

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่24	(ปรบัปรงุ	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ		

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่28	(ปรบัปรงุ	2555)	 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่31	(ปรบัปรงุ	2555)	 สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่34	(ปรบัปรงุ	2555)	 งบการเงนิระหวา่งกาล	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่2	(ปรบัปรงุ	2555)	 การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ	์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่3	(ปรบัปรงุ	2555)	 การรวมธรุกจิ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่5	(ปรบัปรงุ	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ		

การดำเนนิงานทีย่กเลกิ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่8	(ปรบัปรงุ	2555)	 สว่นงานดำเนนิงาน	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่1	 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน

การบรูณะ	และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั	
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	

เรื่อง	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่4	 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่		

หรอืไม	่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่5	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน	 การรื้อถอน			

การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่7	 การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี

ฉบับที	่ 29	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟอ้รนุแรง	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่10	 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่12	 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่13	 โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่17	 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ	

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่18	 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้	

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่15	 สญัญาเชา่ดำเนนิงาน-สิง่จงูใจทีใ่หแ้กผู่เ้ชา่	

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่27	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม		

รปูแบบกฎหมาย	

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่29		 การเปดิเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร	

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่32		 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-ตน้ทนุเวบ็ไซต	์

	 ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่			

1	มกราคม	2559	ดงัตอ่ไปนี	้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่4		 สัญญาประกันภัย	
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	 ฝา่ยบรหิารของกองทนุไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวาม

มาตรฐานการบญัช	ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักลา่วไมม่ผีลกระทบ

อยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปทีีเ่ริม่ใช	้

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำคญั

 การแบง่ปนัสว่นทนุ

	 กองทนุจะบนัทกึลดกำไรสะสม	ณ	วนัทีป่ระกาศจา่ยเงนิปนัผล	

 การวดัคา่เงนิลงทนุ

	 เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ปน็สนิทรพัยด์ว้ยจำนวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ	ณ	วนัทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ	ตน้ทนุของ

เงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้	

	 -	หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้ง		

ลา่สดุของวนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 -	หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี	้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย		

ทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	ณ	วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 -	กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี	้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน	

90	วนั	นบัตัง้แตว่นัทีล่งทนุและไมม่เีงือ่นไขการตอ่อายเุมือ่มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีน้ัน้ไมแ่ตกตา่งจากราคาทนุ

ตดัจำหนา่ยอยา่งเปน็สาระสำคญั	

	 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไร

ขาดทนุ	ณ	วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่ำหนา่ยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกั	

	 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

	 เงนิปนัผลรบัรบัรูเ้ปน็รายไดน้บัแตว่นัทีป่ระกาศจา่ยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั		

	 รายไดด้อกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง	โดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ	

	 คา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง	
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	 บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้

แสดงเปน็รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั	

	 กำไรหรอืขาดทนุจากการจำหนา่ยเงนิลงทนุรบัรูเ้ปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย	ณ	วนัทีจ่ำหนา่ยเงนิลงทนุ	

	 การใชป้ระมาณการทางบญัชี

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ

สมมตฐิานหลายประการ	ซึง่มผีลกระทบตอ่จำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย	์หนีส้นิ	รายได	้และคา่ใชจ้า่ย	และการ

เปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณไว	้

4. ขาดทนุสะสมตน้ปี

	 บาท

	 2556 2555

ขาดทนุสะสมสว่นทีไ่มส่ามารถแยกแสดงเปน็รายการตา่งหาก	 (6,670,444.73)		 (6,670,444.73)	

รายไดจ้ากการลงทนุสะสม	(เริม่สะสม	1	ม.ค	39)	 828,264.58		 2,588,949.38	

ขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม	(เริม่สะสม	1	ม.ค	39)	 (921,618,595.01)		 	 		(992,427,202.70)	

กำไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม		

(เริม่สะสม	1	ม.ค	39)	 109,218,927.76																 	(41,315,818.03)	

ขาดทนุสะสมตน้ป	ี (818,241,847.40)	 (1,037,824,516.08)	
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5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

	 คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน	สรปุไดด้งันี	้

	 	 คา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ

	 คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	 ไมเ่กนิ	1.50	ตอ่ป	ีของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ	

	 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลประโยชน	์	 ไมเ่กนิ	0.04	ตอ่ป	ีของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ		

	 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน	 0.12	ตอ่ป	ีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ		

	 คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้จะถกูคำนวณเปน็รายวนั	

6. เงนิฝากธนาคาร

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	เงนิฝากธนาคารประกอบดว้ย	

ธนาคาร บาท อตัราดอกเบีย้(%)

	 2556 2555 2556 2555

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 9,411,182.20		 9,476,912.32		 0.50	 0.625	

ธนาคารกสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	 1,489,339.12		 120,806,513.10		 1.25	 1.75	

ธนาคารยโูอบ	ีจำกดั	(มหาชน)	 40,610,262.98	 28,152,757.31	 2.20	 2.50	

รวมเงนิฝากธนาคาร	 51,510,784.30	 158,436,182.73	 	 	

7. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ	 	 	

	 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	โดยไมร่วมเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิเปน็

จำนวนเงนิ	5,151.36	ลา้นบาท	(ป	ี2555:	จำนวนเงนิ	1,865.53	ลา้นบาท)	โดยคดิเปน็อตัรารอ้ยละ	241.03	(ป	ี2555:	

รอ้ยละ	210.08)	ตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี
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8. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 	 	

	 ในระหว่างป	ีกองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น	ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ

กรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทนุ	รายการทีส่ำคญัดงักลา่วสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	

2555	มดีงัตอ่ไปนี้ี	้

 บาท 	

	 2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	 	 	

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	 34,305,501.21	 14,253,615.38	 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน	

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 	 	 	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน	 2,744,440.16	 1,140,289.24	 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน	

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร	 163,481.00		 	 67,816.00		 	 ตามราคาตลาด	

คา่ธรรมเนยีมบรกิารอืน่ๆ	 539,810.17	 481,141.66	 ตามราคาตลาด	

ซือ้เงนิลงทนุ	 280,664,551.36		 20,498,713.57		 ตามราคาตลาด	

ขายเงนิลงทนุ	 36,557,874.27	 48,586,192.39	 ตามราคาตลาด	

รายไดป้นัผล	 7,688,250.00	 2,752,400.00	 ตามทีป่ระกาศจา่ย	

ดอกเบีย้รบั	 114,423.34		 76,698.60		 ตามราคาตลาด	

บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	 	 	

คา่นายหนา้	 834,697.79	 478,089.45	 ตามราคาตลาด	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำกดั	(มหาชน)	 	 	

ซือ้เงนิลงทนุ	 124,019,111.24	 71,163,098.86	 ตามราคาตลาด	

ขายเงนิลงทนุ	 2,397,792.97	 22,067,998.86	 ตามราคาตลาด	

รายไดเ้งนิปนัผล	 2,340,848.00	 579,904.00	 ตามทีป่ระกาศจา่ย	
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ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสำคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี	้

บาท

2556 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 3,245,314.30					 1,774,923.17					

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 240,958,600.00	 69,441,600.00	

เงินฝากธนาคาร 9,411,182.20	 9,476,912.32	

ดอกเบ้ียค้างรับ 1,184.14		 5,308.38		

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 10,129,566.43		 -		

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 								88,467.20		 										53,559.58		

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำกัด	(มหาชน)

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -	 2,160,847.46	

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 247,921,200.00	 114,888,600.00	

9. การแบง่ปนัสว่นทนุ

	 เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2556	กองทนุไดจ้า่ยเงนิปนัผลในอตัราหนว่ยละ	0.76	บาท	รวมเปน็เงนิ	224.33	ลา้นบาท	

	 เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2555	กองทนุไดจ้า่ยเงนิปนัผลในอตัราหนว่ยละ	0.97	บาท	รวมเปน็เงนิ	157.54	ลา้นบาท	

	 เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	2555	กองทนุไดจ้า่ยเงนิปนัผลในอตัราหนว่ยละ	0.24	บาท	รวมเปน็เงนิ	38.24	ลา้นบาท	

10. การเปดิเผยขอ้มลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

	 กองทนุไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธเ์พือ่การเกง็กำไร

หรอืการคา้	
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	 มลูคา่ยตุธิรรม

	 เนือ่งจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญจ่ดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้	อกีทัง้สนิทรพัยส์ว่นใหญเ่ปน็หลกั

ทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด	ดังนั้นกองทุนเชื่อว่า

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิดงักลา่วจงึแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระ

สำคญั	

	 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้อง

ตลาดมกีารเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป	หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สงูขึน้	ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง	และหากอตัรา

ดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลง	ราคาตราสารหนีจ้ะมรีาคาเพิม่สงูขึน้	ยิง่ตราสารหนีม้อีายยุาวเทา่ไร	ราคาของตราสารหนี้

นัน้กจ็ะมคีวามออ่นไหวตอ่การปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้		

	 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่

	 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง

การเงิน	 เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี	้ อย่างไรก็ตาม	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น	

กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี	้

	 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

	 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 	ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา		

แลกเปลีย่น	

	 ความเสีย่งดา้นตลาด

	 กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนือ่งจากมเีงนิลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี	้ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	การเมือง	สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน	ซึ่งสภาวะการณ	์	

ดงักลา่วอาจมผีลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบตอ่ผลการดำเนนิงานของบรษิทัทีอ่อกตราสาร	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภท

ของธรุกจิของบรษิทัผูอ้อกตราสารวา่มคีวามสมัพนัธก์บัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใด	อนัอาจจะทำใหร้าคา

ของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได	้
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	 การบรหิารความเสีย่ง

	 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เช่น	การ

กระจายประเภทเงนิลงทนุ	และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ	

11. การอนมุตังิบการเงนิ

	 งบการเงนินีไ้ดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกโดยผูม้อีำนาจของกองทนุเมือ่วนัที	่20	มกราคม	2557	
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมในชว่ง1ปี

สิน้สดุณวนัที่31ธนัวาคม2556

ลำดบัที่ รายชือ่

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)		

2 ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทำธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั(www.bblam.co.th)และทีเ่วบ็ไซตข์องสำนกังานก.ล.ต.(www.sec.or.th)

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง(Voting)กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

18	มกราคม	2556	 บมจ.	เซน็ทรลัพฒันา	 1	 3	 0	 2	 วาระที	่1	รบัทราบรายงานการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2555	งดออกเสยีง	

วาระที	่5	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

25	มกราคม	2556	 บมจ.	ทา่อากาศยานไทย	 1	 5	 0	 3	 วาระที	่1	เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุ

ทราบ	งดออกเสยีง	

วาระที	่2	รบัทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานในรอบป	ี2555	งดออกเสยีง		

วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

28	มกราคม	2556	 บมจ.	ไทยยเูนยีน	โฟรเซน่	

โปรดกัส	์

1	 2	 0	 1	 วาระที	่3	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

27	มนีาคม	2556	 บมจ.	ปนูซเิมนตไ์ทย	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	10	เรื่องอื่นๆ	งดออกเสียง	

29	มนีาคม	2556	 บมจ.	ชนิ	คอรป์อเรชัน่	 1	 10	 0	 2	 วาระที	่1	เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ	งดออกเสยีง		

วาระที	่12	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

3	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกสกิรไทย	 1	 9	 0	 1	 วาระที	่5	ไมอ่นมุตัใิห	้น.ต.พญ.นลนิ	ีไพบลูย	์

และนายสราวฒุ	ิอยูว่ทิยา	กลบัเขา้ดำรง

ตำแหนง่กรรมการ	เนือ่งจากเขา้ประชมุ

กรรมการธนาคารนอ้ยกวา่	75%	ตาม

เงือ่นไขการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุ		

ผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	ของ	บลจ.บวัหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

วาระที	่10	ปรกึษากจิการอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

10	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	 1	 9	 0	 1	 วาระที	่10	เรือ่งอืน่ๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสยีง	

11	เมษายน	2556	 บมจ.	ปตท.	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)			

งดออกเสียง	

12	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุเทพ	 1	 9	 0	 1	 วาระที	่10	เรือ่งอืน่ๆ	งดออกเสยีง	

18	เมษายน	2556	 บมจ.	อนนัดา	ดเีวลลอปเมน้ท	์ 1	 6	 0	 3	 วาระที	่1	พจิารณารบัรองรายงานการ

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่2/2555			

งดออกเสยีง	

วาระที	่2	พจิารณารบัทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบรษิทัสำหรบัรอบระยะ

เวลาบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2555	

งดออกเสยีง	

วาระที	่9	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

22	เมษายน	2556	 บมจ.	ซมิโฟนี	่คอมมนูเิคชัน่	 1	 11	 0	 2	 วาระที	่1	รบัรองรายงานการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2555	งดออกเสยีง	

วาระที	่13	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	 1	 6	 0	 4	 วาระที่	1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ	งดออกเสียง	

วาระที่	2	พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	

วันที่	29	มีนาคม	2555	งดออกเสียง		

วาระที่	3	พิจารณารับทราบรายงาน		

คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการ

ดำเนินงานปี	2555	และรายงานประจำปี	

2555	งดออกเสียง	

วาระที่10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)			

งดออกเสียง	

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอสซ	ีแอสเสท	

คอรป์อเรชัน่	

1	 13	 0	 3	 วาระที	่1	ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ			

งดออกเสยีง	

วาระที	่2	พจิารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2555			

เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2555	งดออกเสยีง		

วาระที	่16	พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ		

แทนกรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่ตามวาระ	

พรอ้มกำหนดชือ่กรรมการซึง่มอีำนาจ		

ลงนามผกูพนับรษิทั	และกำหนดคา่ตอบแทน	

กรรมการประจำป	ี2556	งดออกเสยีง		

24	เมษายน	2556	 บมจ.	ผลติภณัฑต์ราเพชร	 1	 7	 0	 1	 วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	

งดออกเสยีง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

24	เมษายน	2556	 บมจ.	ผลติไฟฟา้	 1	 7	 0	 1	 วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี		

งดออกเสยีง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	ซพี	ีออลล	์ 1	 7	 0	 1	 วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี		

งดออกเสยีง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	 1	 8	 0	 1	 วาระที	่9	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	สามารถคอรป์อเรชัน่	 1	 6	 0	 1	 วาระที	่5	ไมอ่นมุตัใิหน้างศริเิพญ็	วไิลลกัษณ	์

ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแนง่อกีวาระหนึง่	

เนือ่งจากเขา้ประชมุนอ้ยกวา่	75	%		

ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุ	

ผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	ของ	บลจ.บวัหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

วาระที	่7	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี		

งดออกเสยีง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	สามารถเทลคอม	 1	 7	 0	 1	 วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี		

งดออกเสยีง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	เบอรล์ี	่ยคุเกอร	์ 1	 8	 0	 2	 วาระที	่2	รบัทราบรายงานประจำป	ีและ

รายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผล		

การดำเนนิงานของบรษิทัประจำป	ี2555	

งดออกเสยีง	

วาระที	่5	ไมอ่นมุตักิารเลอืกตัง้	นายฐาปน	

สริวิฒันภกัด	ีและนายวรีะวงศ	์จติตม์ติรภาพ	

กลบัเขา้ดำรงตำแหนง่	เนือ่งจากเขา้ประชมุ

นอ้ยกวา่	75	%	ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธิ

ออกเสยีงทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	

ของ	บลจ.บวัหลวง	ตาม	IC	6/2550	

วาระที1่0	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

26	เมษายน	2556	 บมจ.	กรงุเทพประกนัชวีติ	 1	 8	 0	 0	 -	

26	เมษายน	2556	 บมจ.	เซน็ทรลัพฒันา	 1	 12	 0	 1	 วาระที	่13	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

12	มถินุายน	2556	 บมจ.	ซพี	ีออลล	์ 1	 2	 0	 1	 วาระที	่3	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

16	สงิหาคม	2556	 บมจ.	อนนัดา			

ดเีวลลอปเมน้ท	์

2	 1	 1	 1	 วาระที	่2	พจิารณาอนมุตักิารออกและ		

เสนอขายตราสารในวงเงนิไมเ่กนิ	200	ลา้น

ดอลลารส์หรฐั	หรอืเงนิสกลุอืน่ในวงเงนิ

เทยีบเทา่เงนิสกลุดอลลารส์หรฐัดงักลา่ว	

เพือ่เสนอขายแกผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ			

ไมเ่หน็ดว้ย	

วาระที	่3	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ			

งดออกเสยีง	(สอบถามวา่บรษิทัมโีครงการ

ทีจ่ะเขา้รว่มลงนามประกาศเจตนารมณ์

ตามโครงการของ	IOD	หรอืไม)่	

19	กนัยายน	2556	 บมจ.	ซพี	ีออลล	์ 1	 3	 0	 0	 -	

20	กนัยายน	2556	 บมจ.	สยามโกลบอลเฮา้ส	์ 1	 1	 0	 2	 วาระที	่1	พจิารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2556			

งดออกเสยีง	

วาระที	่3	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง	

31	ตลุาคม	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	 1	 17	 0	 2	 วาระที	่9	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง	

วาระที1่0	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง		
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน

(SoftCommission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงค	์กมิเอง็	

(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ธนชาต	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์โนมรูะ	พฒันสนิ	

จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เคท	ีซมีโิก	้จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์กสกิรไทย	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ยโูอบ	ีเคยเ์ฮยีน	

(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์ยบูเีอส		

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เครดติ	สวสิ			

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ซไีอเอม็บ	ี		

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เคจไีอ	(ประเทศ

ไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

วันที่รวบรวมข้อมูล	22	มกราคม	2557	



บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

เลขที	่175	อาคารสาธรซติีท้าวเวอร	์ชัน้	7	ชัน้	21	และ	ชัน้	26	
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