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ความเหน็ของบรษิทัจดัการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย

	 เศรษฐกจิไทยในไตรมาส	 3	ป	ี 2556	มกีารขยายตวัที	่ 2.7%	 y-y	 แมจ้ะชะลอลงเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั								

ของปกีอ่น	 แตถ่า้เทยีบจดีพีเีปน็รายไตรมาสมกีารขยายตวัได	้ 1.3%	 โดยปจัจยัทีช่ว่ยสนบัสนนุการขยายตวั	 ไดแ้ก	่	

การส่งออก	ภาคบริการ	 (การท่องเที่ยว)	 และการใช้จ่ายของภาครัฐ	 แต่การบริโภคภาคครัวเรือน	 และการลงทุน

สนิทรพัยถ์าวรยงัคงออ่นแอ	โดยรวมแลว้	9	เดอืนแรกของป	ี2556	เศรษฐกจิไทยขยายตวั	3.7%		

	 การสง่ออกสนิคา้และบรกิารขยายตวั	3.8%	y-y	และ	2.3%	q-q	นำโดยการสง่ออกดา้นบรกิารทีม่แีนวโนม้ด	ี

สามารถขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องที	่ 25.5%	 y-y	 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาต	ิ ทั้งจากจีน	

อาเซยีน	และยโุรป	ขณะทีก่ารสง่ออกสนิคา้ยงัหดตวั	 -1.4%	y-y	ถงึแมว้า่เศรษฐกจิโลกจะฟืน้ตวัดขีึน้	 แตก่ารสง่ออก

ไทยยงัถกูกดดนัจากราคาสนิคา้เกษตรทีล่ดลง	ปญัหาในอตุสาหกรรม	Hard	Disk	Drive	และโรคระบาดในกุง้	

	 ดา้นการใชจ้า่ยและลงทนุในประเทศยงัคอ่นขา้งออ่นแอ	การใชจ้า่ยครวัเรอืนหดตวั	-1.2%	y-y	และ	-1.3%	q-q	

เป็นการหดตัวรายไตรมาสต่อเนื่องเป็นไตรมาสที	่ 3	 หลักๆ	 เป็นเพราะการหดตัวของยอดขายรถยนต	์ อีกทั้งหนี	้								

ครวัเรอืนระดบัสงู	ทำใหภ้าคการเงนิเพิม่ความเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชือ่	 และประชาชนยงัมคีวามระมดัระวงัการ							

ใช้จ่ายอยู่มาก	 การลงทุนสินทรัพย์ถาวรหดตัว	 -6.5%	 y-y	 และ	 -7.7%	 q-q	 โดยลดลงทั้งในส่วนของเอกชนและ

รฐับาล	 สำหรบัภาคเอกชนมกีารลงทนุลดลงเนือ่งจากผลกระทบจากฐานทีส่งูของการลงทนุในหมวดเครือ่งจกัร	 แต่

ดา้นกอ่สรา้งยงัขยายตวัได	้ซึง่ชว่ยใหป้รมิาณการขายเหลก็และปนูซเีมนตข์ยายตวั	17.9%	และ	8.7%	y-y	

	 ตวัเลขเศรษฐกจิทีย่งัมแีนวโนม้ทีอ่อ่นแอตอ่เนือ่งในไตรมาสที	่4	ป	ี2556	ทัง้ดา้นภาคบรโิภคและการลงทนุ		

สง่ผลใหท้างสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	 (สศค.)	ปรบัลดประมาณการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในป	ี 2557	ลง	 โดย

คาดวา่เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัได	้4%	ลดลงจากประมาณการเดมิที	่5.1%	เนือ่งจากการเบกิจา่ยเมด็เงนิลงทนุของ

ภาครฐัมโีอกาสลา่ชา้กวา่ทีค่าด	 และถา้หากสถานการณก์ารเมอืงยงัยดืเยือ้ยาวนานออกไปอกี	 กจ็ะมคีวามเสีย่งที่

การขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในปนีีอ้าจจะตำ่กวา่	 3%	ซึง่การฟืน้ตวันา่จะชดัเจนขึน้ในครึง่ปหีลงั	 ขึน้อยูก่บัความ

คลีค่ลายลงของสถานการณก์ารเมอืง	
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	 ภาคการสง่ออกนัน้นา่จะเปน็ตวัขบัเคลือ่นสำคญัของเศรษฐกจิไทยในป	ี 2557	ซึง่ทาง	สศค.	คาดวา่การสง่

ออกในปนีีจ้ะฟืน้ตวัอยูท่ีร่ะดบั	6.5%	อยา่งไรกต็าม	ถงึแมเ้ศรษฐกจิของประเทศอตุสาหกรรมหลกัอยา่งสหรฐั	ยโุรป	

และญีปุ่น่	 จะมสีญัญาณฟืน้ตวัคอ่นขา้งชดัเจน	 แตเ่ศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหมน่ัน้กลบัมอีตัราการเตบิโตที่

ชะลอลง	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่ม	 BRIC	 (บราซิล	 รัสเซีย	 อินเดยี	 จีน)	 รวมไปถึงประเทศอื่นๆ	 ในเอเชียและ

ภมูภิาคอาเซยีน	ซึง่เปน็ตลาดสง่ออกสำคญัของไทย	 จงึตอ้งตดิตามความเสีย่งของเศรษฐกจิในประเทศเพือ่นบา้น

อยา่งใกลช้ดิ	

	 เศรษฐกจิตา่งประเทศ

	 เศรษฐกจิสหรฐัยงัฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง	โดยดชัน	ีISM	Manufacturing	ของเดอืนธนัวาคม	2556	ยงัยนืในระดบัสงู

ที	่ 57.0	 จุด	 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ด	ี แม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคม	 2556	 จะลดลงเหลือ	 7.4		

หมืน่ราย	แตน่า่จะเปน็การชะลอลงชัว่คราวจากปจัจยัทางฤดกูาล	ดว้ยแนวโนม้เศรษฐกจิสหรฐัทีด่	ีจงึมโีอกาสสงูขึน้	

ทีธ่นาคารกลางสหรฐัจะทยอยปรบัลดวงเงนิ	QE	ลงตอ่เนือ่งในการประชมุครัง้ถดัๆ	ไป	

	 เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซนยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	 (Purchasing	

Managers	 Index)	 ของกลุม่ยโูรโซนในเดอืนธนัวาคม	 2556	 อยูท่ีร่ะดบั	 	 52.7	 จดุ	 สง่สญัญาณการฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง

ตลอด	 6	 เดอืนทีผ่า่นมา	 และดชัน	ี PMI	 ของหลายประเทศนัน้มกีารขยายตวัทีด่ขีึน้อกีดว้ย	 อตัราวา่งงานเริม่ลดลง

เลก็นอ้ยอยูท่ีร่ะดบั	 12.1%	ดว้ยนโยบายการเงนิทีผ่อ่นคลายนา่จะชว่ยใหเ้ศรษฐกจิกลุม่ยโูรโซนมกีารขยายตวัทีด่ี

ขึน้ในป	ี2557	

	 เศรษฐกจิญีปุ่น่มสีญัญาณทีด่ขีึน้เปน็ลำดบั	 โดยไดก้ารลงทนุของภาครฐัเปน็แรงกระตุน้หลกัของเศรษฐกจิ	

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม	 (Nomura/JMMA	Manufacturing	 PMI)	 ของเดือนพฤศจิกายน	 2556		

ยังเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที	่ 5	 บ่งชี้ถึงการขยายตัวต่อเนื่อง	 ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นยงัคงใชน้โยบายการเงนิ		

ทีผ่อ่นคลายอยา่งไมม่กีำหนด	ซึง่จะชว่ยใหเ้ศรษฐกจิญีปุ่น่ทยอยฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป	

	 มมุมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบวัหลวง

	 ปจัจยัทางการเมอืงนัน้เปน็ความเสีย่งสำคญัสำหรบัตลาดหุน้ไทยในชว่งครึง่แรกของป	ี2557	 เพราะจะมผีล							

ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนโยบายการลงทุนของภาครัฐ	 ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น	 จะลดโอกาส											

ทีต่ลาดหุน้จะถกูเทขายอยา่งรนุแรง	 ถา้เหตกุารณย์งัคงยดืเยือ้	 ตลาดอาจจะปรบัตวัขึน้ไดไ้มม่าก	 แตจ่ากราคาหุน้								

ทีล่งมามากในชว่งกอ่นหนา้นัน้	นา่จะสะทอ้นปจัจยัลบตา่งๆ	ไปพอสมควรแลว้	



�

	 ในภาวะเช่นนี	้ นักลงทุนไม่ควรให้ความสำคัญกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นมากจนเกินไป	 ควร

พจิารณาถึงปัจจัยพื้นฐานมากกว่า	 ด้วยราคาหุ้นที่ลงมามากนี้จะเป็นโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่

มากขึน้สำหรบัการลงทนุระยะยาว	ถา้ยอ้นดอูดตีทีผ่า่นมาหลายตอ่หลายครัง้	 เหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง

ในประเทศไทยนัน้เกดิขึน้เปน็ระยะๆ	ซึง่ทำใหหุ้น้มคีวามผนัผวนมาตลอด	แตท่กุๆ	ครัง้	การเมอืงไทยกจ็ะสามารถ

กลบัมามคีวามเสถยีรภาพได	้ไมว่า่จะดว้ยแนวทางใดกต็าม	และเศรษฐกจิไทยกจ็ะสามารถเดนิหนา้ตอ่ไปได	้สง่ผล

ใหร้าคาหุน้ไทยปรบัตวัเขา้หาพืน้ฐานของหุน้ตามปกต	ิ	

	 แตเ่พือ่ความไมป่ระมาท	ถา้หากสถานการณก์ารเมอืงแยล่งหรอืยดืเยือ้ยาวนานกวา่ทีค่าด	บลจ.บวัหลวง						

จะเลอืกลงทนุในหุน้ทีพ่ืน้ฐานดใีนระยะยาว	หรอืถกูกระทบจากความเสีย่งดา้นนโยบายรฐับาลนอ้ยทีส่ดุ	 เพือ่ใหม้ัน่ใจ	

ได้มากขึ้นว่า	 ไม่ว่าตลาดหุ้นจะย่ำแย่ขนาดไหน	 ผลประกอบการของธุรกิจที่เราลงทุนจะไม่แตกต่างออกไปจาก											

ทีค่าดการณไ์วม้ากนกั	โดยเรายงัใหน้ำ้หนกัการลงทนุมากในกลุม่ธรุกจิกลุม่คา้ปลกี	(Modern	trade)	และกลุม่ธรุกจิ

ทีอ่งิกบัการขยายตวัของประเทศเพือ่นบา้นในอาเซยีน	ซึง่ลว้นแตไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการเมอืงและกระแสการไหล

ออกของเงนิทนุไมม่าก	สว่นหุน้ในกลุม่การทอ่งเทีย่วนัน้ถงึจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากปญัหาการเมอืงในระยะสัน้											

แต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วเหตุการณ์ต่างๆ	 จะเป็นปกติลงได	้ และประเทศไทยจะยังคงเป็นที่หมายที่น่าดึงดูดสำหรับ										

นักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต	 จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามากจากความกังวลระยะสั้น	 เราเห็นว่าเป็นโอกาสด	ี	

ทีจ่ะเขา้ลงทนุระยะยาว	

	 สำหรบัการลงทนุ	ตัง้แตว่นัที	่ 1	มกราคม	2556	ถงึวนัที	่ 31	ธนัวาคม	2556	กองทนุเปดิบวัหลวงสริผิล

บรรษทัภบิาลมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	เทา่กบั	3,193.31	ลา้นบาท	หรอื	10.0076	บาท		

ตอ่หนว่ยลงทนุ	

	 บลจ.บวัหลวง	 ขอกราบขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุทา่น	ทีใ่หค้วามไวว้างใจ	 และขอใหค้ำมัน่วา่

บรษิทัจะบรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวงั	รอบคอบ	ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ	ทีก่ำหนด	และยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

วชิาชพีโดยเครง่ครดั	

	 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม	

	 บลจ.บวัหลวง	
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	 จำกดั	 จดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำกดัเลขที	่ 0105535049700							

เมื่อวันที	่ 19	 มีนาคม	พ.ศ.	 2535	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 100	 ล้านบาท	 โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว	 และได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงการคลัง	 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	ิ /	 /	 /	

นายพรีพงศ	์จริะเสวจีนิดา	 /	 -	 /	

นางสาวสดุารตัน	์	ทพิยเทอดธนา	 /	 -	 /	

นางอตกิานต	์พานชิเกษม	 -	 /	 /	

นางสาวชนกิานต	์ลลีาธรรมรตัน	์ -	 /	 /	

นางสาวดษุฎ	ีภูพ่ฒัน	์ /	 -	 /	

นางสาวปรยินชุ	คลอ่งคำนวณการ	 -	 /	 /	

นางสาวอรณุ	ีศลิปการประดษิฐ	 -	 /	 -	

นางสาวศริารตัน	์อรณุจติต	์ -	 /	 -	

นายเจฟ	สธุโีสภณ	 /	 -	 /	
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	 ภาวะการลงทนุในชว่งทีผ่า่นมาและมมุมองตอ่การลงทนุ

	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย

	 ตวัเลขเศรษฐกจิไทยในเดอืนพฤศจกิายน	2556	ออ่นแอลงจากเดอืนกอ่นหนา้	จากการใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน

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

ยานยนต	์สว่นอืน่ของตวัชีว้ดัการบรโิภคกม็กีารหดตวัลงดว้ยเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	การลงทนุภาคเอกชนกย็งัชะลอลง

ต่อเนื่องโดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤศจิกายน	หดตัวในอัตราสูงขึ้นที	่ 7.8%	 y-y	 	 เนื่องจากผลของ

ภาวะเศรษฐกจิและความไมแ่นน่อนทางการเมอืงทำใหผู้ป้ระกอบการชะลอการตดัสนิใจลงทนุออกไป	

	 ดา้นการสง่ออกหดตวัลง	 4%	 y-y	 เนือ่งจากผลของฐานเดมิทีส่งู	 แตเ่มือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ปรากฏวา่

ฟื้นตัวเล็กน้อย	 ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งมาตลอดปีก็กลับชะลอตัวลงจากผลกระทบของการบังคับใช้

กฎหมายดา้นการทอ่งเทีย่วของจนีตั้งแต่เดอืนตุลาคม	 2556	 และเรื่องปัญหาทางการเมืองในประเทศทีเ่กดิขึ้นมา

เกอืบ	 3	 เดอืนแล้ว	 โดยล่าสดุรัฐบาลรักษาการไดป้ระกาศใช	้ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน	 ทีท่ำให้

กระทบกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ทีต่อ่เนือ่งจากการทอ่งเทีย่ว	

	 ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังมีแนวโน้มที่อ่อนแอทั้งด้านภาคบริโภคและการลงทุน	 ส่งผลให้สำนักงานเศรษฐกิจ		

การคลงั	(สศค.)	ปรบัลดประมาณการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในป	ี2557	ลง	โดยคาดวา่จะขยายตวัได	้4.0%	ลดลง

จากเดมิทีค่าดไวเ้ปน็	 5.1%	 เนือ่งจากการเบกิจา่ยเมด็เงนิลงทนุของภาครฐัจะลา่ชา้กวา่ทีค่าด	 และถา้หากปญัหา

ทางการเมอืงยงัยดืเยือ้ยาวนานออกไปอกีกเ็ปน็ไดว้า่เศรษฐกจิไทยในปนีีจ้ะขยายไดต้ำ่กวา่	3%	ซึง่การฟืน้ตวันา่จะ

ชดัเจนขึน้ในครึง่ปหีลงั	ขึน้อยูก่บัความคลีค่ลายลงของสถานการณก์ารเมอืง	

	 ทัง้นี	้ สศค.	 คาดวา่ภาคการสง่ออกจะเปน็ตวัขบัเคลือ่นสำคญัของเศรษฐกจิไทยในปนีี	้ ซึง่คาดวา่จะฟืน้ตวั

และขยายได	้6.5%	แตแ่มว้า่เศรษฐกจิของประเทศอตุสาหกรรมหลกัอยา่งสหรฐั	ยโุรป	และญีปุ่น่	จะมสีญัญาณฟืน้ตวั	

แตเ่ศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหมก่ลบัมอีตัราการเตบิโตทีช่ะลอลง	ไมว่า่จะเปน็ประเทศในกลุม่	BRIC	(บราซลิ	

รัสเซีย	 อินเดีย	 จีน)	 รวมไปถึงประเทศอื่นๆ	 ในเอเชียและภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย		

จงึตอ้งตดิตามความเสีย่งของเศรษฐกจิในประเทศเพือ่นบา้นอยา่งใกลช้ดิ	

	 มมุมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบวัหลวง

	 นอกจากปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีต่อ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิแลว้	 ปจัจยัทางการเมอืงนบัเปน็ความเสีย่ง

สำคัญ	 สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของป	ี 2557	 เพราะจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการขับ
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เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายการลงทุนของภาครัฐ	 ซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากก็จะช่วย	 “ลดโอกาส”	 ที่

ตลาดหุน้จะถกูเทขายอยา่งรนุแรง	สว่นในกรณยีดืเยือ้นัน้ถา้ตลาดจะปรบัตวัขึน้กค็งจะขึน้ไมไ่ดม้าก	และมโีอกาสจะ

คอ่ยๆ	ซมึลงไปในชว่งทีย่งัไมม่คีำตอบวา่จะจบลงอยา่งไร	 อยา่งไรกด็	ี ราคาหุน้ทีต่กลงมามากในชว่งกอ่นหนา้กน็า่

จะสะทอ้นปจัจยัลบตา่งๆ	ไปบา้งแลว้	

	 ในภาวะเชน่นี	้นกัลงทนุจงึไมค่วรใหค้วามสำคญักบัความผนัผวนของตลาดในระยะสัน้มากจนเกนิไป	แตค่วร

พจิารณาถงึปจัจยัพืน้ฐานมากกวา่	เพราะราคาหุน้ทีล่งมามากกเ็ปน็โอกาสใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุทีม่ากขึน้

สำหรบัการลงทนุระยะยาว	แตต่อ้งเลอืกลงทนุในกจิการทีย่งัมปีจัจยัพืน้ฐานด	ีและถา้โดนกระทบจากปจัจยัลบตา่งๆ	

กจ็ะโดนกระทบนอ้ย	ซึง่ถา้ยอ้นดอูดตีทีผ่า่นมาหลายตอ่หลายครัง้จะพบวา่ความไมส่งบทางการเมอืงในประเทศไทย

มักเกิดขึ้นเป็นระยะๆ	 ซึ่งทำให้หุ้นมีความผันผวนมาตลอด	 แต่ในทุกๆ	 ครั้งการเมืองไทยก็จะสามารถกลับมา		

มีเสถียรภาพได้ไม่ว่าจะจบลงด้วยวิธีการใดก็ตาม	 แล้วเศรษฐกิจไทยก็สามารถเดินหน้าต่อไปได	้ ส่งผลให้ราคา		

หุน้ไทยปรบัตวัเขา้หาพืน้ฐานของหุน้ตามปกต	ิ

	 อย่างไรก็ด	ี ถ้าหากสถานการณ์การเมืองแย่ลงหรือยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาด	 กองทุนบัวหลวงจะมุ่งเน้น

เลอืกลงทนุในหุน้ทีพ่ืน้ฐานดใีนระยะยาว	หรอืถกูกระทบจากความเสีย่งดา้นนโยบายรฐับาลนอ้ยทีส่ดุ	 เพือ่ใหม้ัน่ใจ

ได้มากขึ้นว่าไม่ว่าตลาดหุ้นจะย่ำแย่ขนาดไหน	 ผลประกอบการของธุรกิจที่เราลงทุนจะไม่แตกต่างออกไปจากที่

คาดการณไ์วม้ากนกั	ทัง้นี	้เรายงัใหน้ำ้หนกัการลงทนุมากในกลุม่ธรุกจิกลุม่คา้ปลกี	(Modern	trade)	และกลุม่ธรุกจิ

ที่อิงกับการขยายตัวของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	 ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับกระทบด้านการเมืองและกระแส		

การไหลออกของเงนิทนุไมม่าก	 สว่นหุน้ในกลุม่การทอ่งเทีย่วนัน้ถงึจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากปญัหาการเมอืง

ในระยะสัน้	แตเ่ชือ่วา่ในทีส่ดุแลว้เมือ่เหตกุารณค์ลีค่ลายเขา้สูภ่าวะปกต	ิประเทศไทยจะยงัคงเปน็ทีห่มายทีน่า่ดงึดดู

สำหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินอนาคต	นอกจากนี	้ ราคาหุน้กป็รบัตวัลงมามากจากความกงัวลระยะสัน้	 ทำใหเ้รา

เหน็วา่เปน็โอกาสดทีีจ่ะเขา้ลงทนุระยะยาว	

	 มมุมองการลงทนุในตลาดตราสารหนีข้องกองทนุบวัหลวง

	 บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศ		

เปน็หลกัโดยเฉพาะความยดืเยือ้ของการชมุนมุทางการเมอืงทีอ่าจสง่ผลใหก้ารใชจ้า่ยภาครฐั	 (ทีก่อ่นหนา้นีถ้กูคาด

วา่จะเปน็ปจัจยัหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในป	ี 2557)	 ตอ้งชะลอออกไป	 อนัจะสง่ผลใหก้ารลงทนุภาคเอกชน	

รวมถงึการจบัจา่ยใชส้อยของประชาชนหดตวัลงดว้ย	 สะทอ้นไดจ้ากดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคลา่สดุในเดอืน	

ธนัวาคม	2556	ทีล่ดลงตำ่สดุในรอบ	24	เดอืน	
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	 ด้วยความกังวลดังกล่าวข้างต้น	 นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่จึงคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน	

(กนง.)	 จะปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงมาจากระดบัปจัจบุนัทีเ่ปน็	 2.25%	 ในชว่งครึง่แรกของปนีี	้ ทำใหอ้ตัรา		

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นลดลงมารอรับการคาดการณ์ดังกล่าว	 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะ

กลางถงึยาวเพิม่ขึน้จากแรงขายของนกัลงทนุตา่งชาตทิีก่งัวลความเสีย่งทางดา้นการเมอืงประกอบกบัผลของการ

ลด	QE	(QE	tapering)	ของ	FED	

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

ซึง่สวนทางกบัการคาดการณข์องนกัวเิคราะหส์ว่นใหญท่ีค่าดวา่จะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลง	โดย	กนง.	ใหเ้หตผุลวา่	

นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 โดยที่การเมืองกับผลกระทบของ		

การเมืองต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น	 ซึ่งพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังสามารถรองรับความ

เสี่ยงดังกล่าวได	้ นอกจากนี	้ การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อวางพื้นฐาน		

ทีม่ัน่คงสำหรบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้	ทัง้นี	้ กนง.	 จะตดิตามสถานการณด์งักลา่วอยา่งใกลช้ดิและ

พรอ้มทีจ่ะดาํเนนินโยบายทีเ่หมาะสม	

	 เมื่อประเมินจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน	 ซึ่งยังมีความเสี่ยงเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ	 กองทุนบัวหลวง	 จึงคาดว่ามีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดลงในการ

ประชมุครัง้หนา้ในวนัที	่12	มนีาคม	2557	ซึง่จะสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ปรบัลดลงไดอ้กี	ขณะที่

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะกลางถงึยาวคงไมป่รบัลดลงมากนกั	 เนือ่งจากยงัมแีรงกดดนัของปรมิาณอปุทาน

พนัธบตัรรฐับาล	และ	QE	tapering	ของ	FED	

	

	

	 บลจ.บวัหลวง	

	 27	มกราคม	2557	
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กองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

	 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	 เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	

จำกดั	 ไดร้บัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ใหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป	 โดยมจีำนวน

เงนิทนุจดทะเบยีน	5,000	ลา้นบาท	ประกอบดว้ยหนว่ยลงทนุ	500	ลา้นหนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	10.00	บาท	

เปน็กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ	ประเภทรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ	ไมก่ำหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ	

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	 จำกัด	 จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	

ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน	 ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	

พ.ศ.	 2535	 และประกาศของคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	 (ก.ล.ต.)	 โดยม	ี บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย	 เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	 ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแล		

การดำเนนิงานของบรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ	
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์
	

เรยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

	 ขา้พเจา้	บมจ.ธนาคารกสกิรไทย	 ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน	์ ไดด้แูลการจดัการกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิล

บรรษัทภิบาล	 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จำกัด	 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที	่	

1	มกราคม	พ.ศ.	2556	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	แลว้	 	 	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จำกัด	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและ

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	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*

ตัง้แตเ่ริม่จดัตัง้

วนัที่5เม.ย.55

ถงึ27ธ.ค.56*

มลูคา่หนว่ยลงทนุ**	(บาท)	 11.2239	 11.8633	 12.4972	 10.0000	

กองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล	 -9.54	 -14.42	 -9.07	 21.39	

เกณฑม์าตรฐาน***	 -5.93	 -6.98	 -11.39	 -3.96	

เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี	้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทนุ	

	 *		 วนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัทำการกอ่นหนา้	

	 **		 มลูคา่หนว่ยลงทนุ	ณ	วนัทำการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคำนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั	

	 ***		 เกณฑม์าตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ผลตอบแทนของดชัน	ีSET	High	Dividend	30	Index	
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล

(บาท/หนว่ย)

วันท่ี	5	เมษายน	2555	-	30	มิถุนายน	2555 วนัที	่30	กรกฎาคม	2555	 0.20	

วันท่ี	1	กรกฎาคม	2555	-	31	ตุลาคม	2555 วันที่	3	ธันวาคม	2555	 0.55	

วันท่ี	1	พฤศจิกายน	2555	-	31	มกราคม	2556 วันที่	6	มีนาคม	2556	 0.75	

วันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2556	-	30	เมษายน	2556 วันที่	5	มิถุนายน	2556	 0.75	

วันท่ี	1	สิงหาคม	2556	-	วันท่ี	31	ตุลาคม	2556 วันที่	3	ธันวาคม	2556	 0.15	

อนึง่	การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่ว	จะตอ้งไมท่ำใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีพ่จิารณาจา่ยเงนิปนัผลนัน้	

หมายเหต	ุ	ทกุครัง้ทีจ่า่ยปนัผล	มลูคา่หนว่ยลงทนุจะลดลงไปตามจำนวนเงนิทีจ่า่ยปนัผล	
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รายละเอยีดการลงทนุการกูย้มืเงนิและการกอ่ภาระผกูพนั

ณวนัที่31ธนัวาคม2556

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 	 3,293,037,368.95 103.12

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  	

หุ้นสามัญ  	

ยานยนต์ 	 	

บมจ.	ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	 	 53,976,000.00	 1.69

ธนาคาร 	 	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 	 312,407,800.00	 9.78

บมจ.	ธนาคารเกียรตินาคิน	 	 80,582,925.00	 2.52

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย		 	 55,215,600.00	 1.73

วัสดุก่อสร้าง 	 	

บมจ.	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	 	 72,040,100.00	 2.26

บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	 	 310,960,000.00	 9.74

พลังงานและสาธารณูปโภค 	 	

บมจ.	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	 	 130,971,500.00	 4.10

บมจ.	ผลิตไฟฟ้า	 	 184,007,250.00	 5.76

บมจ.	ปตท.		 	 349,148,800.00	 10.93

บมจ.	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 	 120,765,400.00	 3.78

บมจ.	น้ำประปาไทย	 	 60,233,000.00	 1.89
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

แฟชั่น 	 	

บมจ.	แพรนด้า	จิวเวลรี่	 	 66,994,180.00	 2.10

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	 	

บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 114,307,200.00	 3.58

บมจ.	ฐิติกร	 	 43,822,800.00	 1.37

การแพทย์  	

บมจ.	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 -	 101,298,000.00	 3.17

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  	

บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 119,899,500.00	 3.75

บมจ.	แอ็ดวานซ์	อินฟอร์เมชั่น	เทคโนโลยี	 	 44,442,525.00	 1.39

บมจ.	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	 	 51,523,875.00	 1.61

บมจ.	สามารถคอร์ปอเรชั่น	 	 123,580,000.00	 3.87

บมจ.	สามารถเทลคอม	 	 37,911,810.00	 1.19

บมจ.	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	 	 46,892,800.00	 1.47

สือ่และสิง่พมิพ์ 	 	

บมจ.	อสมท	 	 63,831,900.00	 2.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  	

บมจ.	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	 	 53,700,000.00	 1.68

บมจ.	มั่นคงเคหะการ	 	 58,189,824.00	 1.82

บมจ.	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 79,024,642.00	 2.47

ขนส่งและโลจิสติกส์  	

บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 102,958,410.00	 3.22
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

ธรุกจิขนาดกลาง(mai) 	 	

บมจ.	ปญัจวฒันาพลาสตกิ	 	 57,336,444.00	 1.80

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -	 279,324,233.84	 8.75

ตัว๋เงนิคลงั -	 29,960,762.69	 0.94

เงนิฝากธนาคาร -	 87,730,087.42	 2.75

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ  3,193,310,361.37

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 10.0076

คำอธบิายCorporateGovernanceScoring

	 Corporate	Governance	Scoring	(CG	Scoring)	คอื	ระดบัความสามารถการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั		

จดทะเบยีนไทย	 จดัทำขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ	์ 5	หมวด	

ได้แก	่ สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและ											

ความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแล

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน	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 มูลค่าตาม

ราคาตลาด(ล้านบาท)

%NAV

ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ	1. 309.20 9.69

ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	ธนาคารพาณชิย	์หรอืบรษิทั

เงนิทนุเปน็ผูอ้อก	ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั	ผูส้ลกัหลงั	หรอืผูค้ำ้ประกนั	

2. 79.03 2.47

ตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้	3. 0 0

ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับต่ำกว่า		

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	

4. 0 0

ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม	่ตามประกาศสำนกังาน	ก.ล.ต.	

เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุ	

5. 0 0

*		ข้อมูล	ณ	วันทำการสุดท้ายของเดือน	

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารแหง่หนี้ เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุ

ลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ณวนัที่31ธนัวาคม2556


ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/
ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อันดับ
ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม
ราคาตลาด

1.	ตัว๋เงนิคลงั	 กระทรวงการคลัง	 -	 22/01/14	 -	 30,000,000.00	 29,960,762.69	

2.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 20,000,000.00	 19,988,977.04	

3.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 40,000,000.00	 39,977,940.94	

4.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 16/01/14	 -	 40,000,000.00	 39,959,274.38	

•

•
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/
ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อันดับ
ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม
ราคาตลาด

5.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 06/02/14	 -	 20,000,000.00	 19,950,659.01	

6.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 06/02/14	 -	 15,000,000.00	 14,962,957.46	

7.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 13/02/14	 -	 15,000,000.00	 14,955,600.31	

8.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 13/02/14	 -	 30,000,000.00	 29,910,849.28	

9.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 20/02/14	 -	 30,000,000.00	 29,896,284.47	

10.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 27/02/14	 -	 10,000,000.00	 9,964,830.97	

11.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 06/03/14	 -	 20,000,000.00	 19,919,144.64	

12.	พนัธบตัร	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	 -	 06/03/14	 -	 40,000,000.00	 39,837,715.34	

13.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 -	 -	 -	 -	 7,832,694.21	

14.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารยูโอบี	 -	 -	 -	 -	 79,052,070.23	

15.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกสกิรไทย	 -	 -	 -	 -	 845,322.98	
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คำอธบิายการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี้

	 AAA	 เปน็อนัดบัทีส่งูทีส่ดุ	 แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ	 มคีวามสามารถสงูสดุในการชำระเงนิตน้

และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา	 แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และปัจจัย

ภายนอกอืน่	

	 AA	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่มาก	

	 A	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่	

	 BBB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง	

	 BB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู	

	 B	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก	

	 C	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งทีส่งูทีส่ดุ	 ทีจ่ะไมไ่ดร้บัคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกำหนดเวลา	การเปลีย่นแปลง

ของธรุกจิ	เศรษฐกจิ	และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ	จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้อยา่งมี

นยัสำคญั	

	 D	 ตราสารหนีท้ีไ่มส่ามารถชำระเงนิตน้และดอกเบีย้ได	้(Default)	

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

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั	
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ*	

(Fund’sDirectExpenses)

จำนวนเงนิ

หนว่ย:พนับาท

รอ้ยละของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	(Management	Fee)	 46,186.69	 1.50	

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์(Trustee	Fee)	 923.73	 0.03	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	(Registrar	Fee)	 1,539.56	 0.05	

คา่บรกิาร	(Service	Charge)	 509.08	 0.02	

คา่แบบฟอรม์	(Form	Printing	Expense)	 488.57	 0.02	

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ**	(Other	Expense)	 1,008.94	 0.03	

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด***	 50,656.57 1.65

	 *		 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 อนึ่ง	 การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน	์ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน	หนว่ยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ฐานในการคำนวณ	

	 **		 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ
	 ***		 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย	์

หมายเหตุ	 กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ	และหรอืจากกองทนุ	บรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้	ไมน่อ้ยกวา่	60	วนั	โดยจะตดิประกาศทีส่ำนกังานของบรษิทัจดัการ	สำนกังานใหญแ่ละสำนกังาน
สาขาของตัวแทน	 และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	 1	 ฉบับเป็นเวลา	 3	 วันติดต่อกัน	 ทั้งนี	้ การเพิ่มอัตรา		
คา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว	จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	5	ของอตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา	
1	ป	ี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด	
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

ลำดบัที่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 14.1

2 บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 11.3

3 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	 10.0

4 บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	(มหาชน)	 8.8

5 บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	(มหาชน)	 8.4

6 บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	(ประเทศไทย)	จำกดั	 6.9

7 บรษิทัหลกัทรพัย	์ซไีอเอม็บ	ี(ประเทศไทย)	จำกดั	 6.9

8 บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงก	์กมิเอง็	(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	 6.3

9 บรษิทัหลกัทรพัย	์เครดติ	สวสิ	(ประเทศไทย)	จำกดั	 5.2

10 บรษิทัหลกัทรพัย	์กสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	 4.9

11 อืน่ๆ	 17.2

รวมทั้งสิ้น 100.0



คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเทา่กบั	9,456,993.49	บาท	



�0

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล	 ซึง่ประกอบดว้ย	 งบดลุ	 และ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	งบกำไรขาดทนุ	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ	ิ

งบกระแสเงนิสด	 และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั	 สำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	 รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายบญัช	ี	

ทีส่ำคญั	และหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ		

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	 และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำเปน็	 เพือ่ให้

สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชซีึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นจรรยาบรรณ	

รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม	่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำนวนเงนิและ

การเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ	 วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ี ซึง่รวมถงึการประเมนิ

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอื		

ขอ้ผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	 ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำและ

การนำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกองทนุเพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์		

แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ	 การตรวจสอบรวมถงึ	
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การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช	ี	

ทีจ่ดัทำขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิการนำเสนองบการเงนิโดยรวม	

	 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้	

	 ความเหน็

	 ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล	 ณ	 วนัที	่

31	ธนัวาคม	2556	และผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระ

สำคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

	

	

	 		 	 	 	 	 	 	สำนกังานสอบบญัช	ีซ	ีแอนด	์เอ	

	

	 	

	 		 	 	 	 	 	 				(นางสาวจนิตนา		มหาวนชิ)	

	 		 	 	 	 	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่4687	

	

	

	

	

กรงุเทพมหานคร	:	วนัที	่7	กมุภาพนัธ	์2557	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 4,5 	3,205,307,281.53	 	1,329,350,628.53	

(ราคาทุน	ปี	2556	:	3,684,840,952.33	บาท)	

(ราคาทุน	ปี	2555	:	1,120,605,736.75	บาท)

เงินฝากธนาคาร 7,	9 	86,896,892.57	 	144,510,219.34	

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 9 	833,194.85	 	171,995.25	

สินทรัพย์อื่น 	17,713.67	 	-	

รวมสินทรัพย์ 3,293,055,082.62 1,474,032,843.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 	92,051,525.27	 34,483,754.04

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 	4,794,377.85	 	1,851,230.07	

หนี้สินอื่น 	2,898,818.13	 	2,246,264.72	

รวมหนี้สิน 99,744,721.25 38,581,248.83

สินทรัพย์สุทธิ 3,193,310,361.37 1,435,451,594.29
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 	3,190,885,504.59	 	1,148,758,236.66	

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 	689,162,889.70	 	105,079,084.23	

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน 6 	(686,738,032.92) 	181,614,273.40	

สินทรัพย์สุทธิ 3,193,310,361.37 1,435,451,594.29

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0076 12.4956

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวด(หน่วย) 319,088,550.4579 114,875,823.6650
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หุ้นสามัญ

กลุ่มยานยนต์

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน) 	259,500.00	 	53,976,000.00	

รวมกลุ่มยานยนต์ 53,976,000.00 1.68

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	1,755,100.00	 	312,407,800.00	

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน) 	2,163,300.00	 	80,582,925.00	

ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน) 	3,346,400.00	 	55,215,600.00	

รวมกลุ่มธนาคาร 448,206,325.00 13.98

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	9,119,000.00	 	72,040,100.00	

บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	777,400.00	 	310,960,000.00	

รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 383,000,100.00 11.95

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท	บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	4,762,600.00	 	130,971,500.00	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	1,502,100.00	 	184,007,250.00	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน) 	1,220,800.00	 	349,148,800.00	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง	จำกัด	(มหาชน) 	2,464,600.00	 	120,765,400.00	

บริษัท	น้ำประปาไทย	จำกัด	(มหาชน) 	6,023,300.00	 	60,233,000.00	

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 845,125,950.00 26.37

กลุ่มแฟช่ัน

บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลร่ี	จำกัด	(มหาชน) 	9,435,800.00	 	66,994,180.00	

รวมกลุ่มแฟช่ัน 66,994,180.00 2.09

กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท	เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง	จำกัด	(มหาชน) 	7,056,000.00	 	114,307,200.00	

บริษัท	ฐิติกร	จำกัด	(มหาชน) 	4,869,200.00	 	43,822,800.00	

รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 158,130,000.00 4.93

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน) 	601,000.00	 	119,899,500.00	

บริษัท	แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน) 	1,760,100.00	 	44,442,525.00	

บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	760,500.00	 	51,523,875.00	

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	8,350,000.00	 	123,580,000.00	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

บริษัท	สามารถเทเลคอม	จำกัด	(มหาชน) 	2,938,900.00	 	37,911,810.00	

บริษัท	ซิมโฟน่ี	คอมมูนิเคช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	3,448,000.00	 	46,892,800.00	

รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 424,250,510.00 13.24

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน) 	6,000,000.00	 	53,700,000.00	

บริษัท	ม่ันคงเคหะการ	จำกัด	(มหาชน) 	17,318,400.00	 	58,189,824.00	

บริษัท	เอส	ซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	26,167,100.00	 	79,024,642.00	

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 190,914,466.00 5.96

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิง	จำกัด	(มหาชน) 	11,834,300.00	 	102,958,410.00	

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 102,958,410.00 3.21

กลุ่มการแพทย์

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จำกัด	(มหาชน) 	10,129,800.00	 	101,298,000.00	

รวมกลุ่มการแพทย์ 101,298,000.00 3.16

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท	อสมท	จำกัด	(มหาชน) 	2,201,100.00	 	63,831,900.00	

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 63,831,900.00 1.99
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จำกัด	(มหาชน) 	17,166,600.00	 	57,336,444.00	

รวมตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 57,336,444.00 1.79

รวมหุ้นสามัญ 2,896,022,285.00 90.35

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดท่ี	40/91/56 09/01/57 	40,000,000.00	 	39,977,940.94	

งวดท่ี	44/91/56 06/02/57 	15,000,000.00	 	14,962,957.46	

งวดท่ี	32/182/56 13/02/57 	15,000,000.00	 	14,955,600.31	

งวดท่ี	45/91/56 13/02/57 	30,000,000.00	 	29,910,849.28	

งวดท่ี	46/91/56 20/02/57 	30,000,000.00	 	29,896,284.47	

งวดท่ี	47/91/56 27/02/57 	10,000,000.00	 	9,964,830.97	

งวดท่ี	35/182/56 06/03/57 	20,000,000.00	 	19,919,144.64	

งวดท่ี	48/90/56 06/03/57 	40,000,000.00	 	39,837,715.34	

งวดท่ี	1/364/56 09/01/57 	20,000,000.00	 	19,988,977.04	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2556

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

งวดท่ี	28/182/56 16/01/57 	40,000,000.00	 	39,959,274.38	

งวดท่ี	31/182/56 06/02/57 	20,000,000.00	 	19,950,659.01	

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 279,324,233.84 8.71

รวมพันธบัตร 279,324,233.84 8.71

ต๋ัวเงินคลัง

ต๋ัวเงินคลังงวดท่ี	13/28/57 22/01/57 	30,000,000.00	 	29,960,762.69	

รวมต๋ัวเงินคลัง 29,960,762.69 0.93

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน3,684,840,952.33บาท) 3,205,307,281.53 100.00



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

หุ้นสามัญ

กลุ่มยานยนต์

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน) 1,059,900.00	 	32,326,950.00	

บริษัท	ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	87,700.00	 	19,030,900.00	

รวมกลุ่มยานยนต์ 51,357,850.00 3.86

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	282,800.00	 	55,287,400.00	

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน) 	2,741,600.00	 	132,967,600.00	

ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน) 	2,020,000.00	 	39,592,000.00	

รวมกลุ่มธนาคาร 227,847,000.00 17.14

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	7,078,900.00	 	52,029,915.00	

บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	106,300.00	 	46,772,000.00	

รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 98,801,915.00 7.43

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท	บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	4,489,600.00	 	92,485,760.00	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	1,161,500.00	 	175,386,500.00	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน) 	125,200.00	 	41,566,400.00	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง	จำกัด	(มหาชน) 	1,348,000.00	 	80,543,000.00	

บริษัท	น้ำประปาไทย	จำกัด	(มหาชน) 	5,496,900.00	 	50,571,480.00	

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 440,553,140.00 33.15

กลุ่มแฟช่ัน

บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลร่ี	จำกัด	(มหาชน) 	7,349,700.00	 	62,104,965.00	

รวมกลุ่มแฟช่ัน 62,104,965.00 4.67

กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท	เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง	จำกัด	(มหาชน) 	3,621,200.00	 	71,699,760.00	

รวมกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 71,699,760.00 5.39

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท	ไทยยูเน่ียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน) 	544,800.00	 	39,225,600.00	

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 39,225,600.00 2.95

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท	ซิมโฟน่ี	คอมมูนิเคช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	2,768,200.00	 	63,945,420.00	

รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 63,945,420.00 4.81

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน) 	1,478,200.00	 	5,676,288.00	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2555

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบกำหนด จำนวน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย) (บาท)

บริษัท	แอล	พี	เอ็น	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน) 	919,100.00	 	16,451,890.00	

บริษัท	เอส	ซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	3,625,900.00	 	104,244,625.00	

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 126,372,803.00 9.51

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	1,659,600.00	 	57,671,100.00	

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 57,671,100.00 4.34

รวมหุ้นสามัญ 1,239,579,553.00 93.25

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดท่ี	1/364/55 10/01/56 	20,000,000.00	 	19,986,619.92	

งวดท่ี	51/28/55 24/01/56 	30,000,000.00	 	29,948,339.12	

งวดท่ี	44/91/55 07/02/56 	20,000,000.00	 	19,944,804.80	

งวดท่ี	36/182/55 14/03/56 	20,000,000.00	 	19,891,311.69	

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 89,771,075.53 6.75

รวมพันธบัตร 89,771,075.53 6.75

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน1,120,605,736.75บาท) 1,329,350,628.53 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 	108,505,412.26	 15,583,243.00	

รายได้ดอกเบี้ย 9 	8,086,342.29	 	2,227,234.09	

รวมรายได้ 116,591,754.55 17,810,477.09

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 8,	9 	49,419,754.36	 8,630,902.74	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 8 	988,395.11	 172,618.16	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	 8,	9 	1,647,325.15	 287,696.68	

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 	50,400.00	 50,000.00	

ค่าใช้จ่ายอื่น 	2,053,205.18	 2,662,617.53	

รวมค่าใช้จ่าย 54,159,079.80 11,803,835.11

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 62,432,674.75 6,006,641.98

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	137,371,955.11	 27,550,743.94	

รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	(688,278,562.58) 208,744,891.78	

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (550,906,607.47) 236,295,635.72

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (488,473,932.72) 242,302,277.70
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

2556 2555

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด

รายได้สุทธิจากการลงทุน 	62,432,674.75	 	6,006,641.98	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	137,371,955.11	 	27,550,743.94	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	(688,278,562.58) 	208,744,891.78	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (488,473,932.72) 242,302,277.70

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ระหว่างงวด 4,316,945,957.48	 1,661,291,823.16	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างงวด 	(1,690,734,884.08) 	(407,454,502.27)

เงินปันผลจ่าย (379,878,373.60) 	(60,688,004.30)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,246,332,699.80 1,193,149,316.59

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 1,757,858,767.08	 1,435,451,594.29	

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 1,435,451,594.29	 	-	

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,193,310,361.37 1,435,451,594.29



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

หน่วย

2556 2555

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)

หน่วยลงทุนเริ่มแรก 	114,875,823.6600	 	46,465,339.35	

หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ระหว่างงวด 	338,229,505.5312 	105,125,526.83	

หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนระหว่างงวด 	(134,016,778.7383) 	(36,715,042.52)

หน่วยลงทุนณวันสิ้นงวด 319,088,550.4529 114,875,823.66
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 	(488,473,932.72) 242,302,277.70	

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

			ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน 	(5,656,768,945.31) (1,855,828,018.27)

การขายเงินลงทุน 	3,235,570,122.90	 763,890,297.96	

รายการตัดบัญชีส่วนต่ำกว่ามูลค่าลงทุน 	(5,664,438.06) (1,117,272.50)

ดอกเบี้ยรับ 	(2,421,904.23) (1,109,961.59)

สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 	(17,713.67) 	-	

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 	57,567,771.23	 34,483,754.04	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 	2,943,147.78	 	1,851,230.07	

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 	652,553.41	 	2,246,264.72	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	(137,371,955.11) (27,550,743.94)

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	688,278,562.58	 (208,744,891.78)

เงินสดรับดอกเบี้ย 	1,760,704.63	 937,966.34	

เงินสดสุทธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน (2,303,946,026.57) (1,048,639,097.25)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนเริ่มแรก 	4,316,945,957.48	 	1,661,291,823.16	

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างงวด 	(1,690,734,884.08) (407,454,502.27)

จ่ายเงินปันผล 	(379,878,373.60) (60,688,004.30)

เงินสดสุทธิจากการได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,246,332,699.80 1,193,149,316.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 	(57,613,326.77) 	144,510,219.34	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด 	144,510,219.34	 	-	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันปลายงวด 86,896,892.57 144,510,219.34
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

(หน่วย:บาท)

2556 2555

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก/ต้นงวด 	12.4956 	10.0000	

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	0.2409	 	0.0919

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	0.2690	 	0.3677	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 	(1.3479) 	2.7860	

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.8380) 3.2456

หัก	การแบ่งปันเงินทุนและกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 	(1.6500) 	(0.7500)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0076 12.4956

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%)	 	(15.87) 	33.37	

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	(พันบาท)	 	3,193,310	 	1,435,452	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด	(%) 	1.76	 	1.63	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด	(%) 	3.79	 	2.45	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด	

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด*	(%) 	204.30	 	360.75	

ข้อมูลเพิ่มเติม

	*	 การซื้อขายเงินลงทุนไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	การซื้อเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขาย	
โดยมีสัญญาซื้อคืน	ซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
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กองทุนเปิดบัวหลวงบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

	 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	“กองทุน”	เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด	โดยไม่มีกำหนดอายุ	

โครงการ	กองทุนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต.”)	ให้จัดต้ัง	

เป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที	่ 5	 เมษายน	2555	มีมูลค่าโครงการ	

จดทะเบียน	5,000	ล้านบาท	(แบ่งเป็น	500,000,000	หน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนละ	10	บาท)

	 กองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย	และหรือตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ท่ีมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย	ซ่ึงการพิจารณา

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ	CG	Scoring	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

หรือหน่วยงานอ่ืนใด	หรือตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ	โดยเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง	

(Market	Capitalization)	หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ	หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเน่ือง	

โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสาร	

แห่งหน้ี	ตราสารการเงิน	และหรือเงินฝาก	ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี	

สำนักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

	 กองทุนมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

	 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำข้ึนและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	106	เร่ือง	การบัญชีสำหรับกิจการ	

ท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน	และมาตรฐานการบัญชีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	นอกจากน้ี	กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์และ	

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามประกาศ	

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนท่ี	สจก.ร	5/2545	ลงวันท่ี	20	มิถุนายน	2545	

	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำข้ึนจากงบการเงินภาษาไทย	ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายไทย	ในกรณีท่ีมีเน้ือความ

ขัดแย้งกันหรือมีการตีความระหว่างสองภาษาแตกต่างกัน	ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	

และการตีความมาตราฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง	

วันท่ี	1	มกราคม	ดังน้ี	

       

มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่	12 ภาษีเงินได้ 1	มกราคม	2556

ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย	

ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1	มกราคม	2556

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน	

เงินตราต่างประเทศ

1	มกราคม	2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	8 ส่วนงานดำเนินงาน 1	มกราคม	2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยว	

ข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

1	มกราคม	2556

ฉบับที่	21 ภาษีเงินได้	 –	 การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์	

ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

1	มกราคม	2556

ฉบับที่	25 ภาษีเงินได้	–	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี	

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

1	มกราคม	2556

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555) การนำเสนองบการเงิน 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555) งบกระแสเงินสด 1	มกราคม	2557
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มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555) ภาษีเงินได้ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555) สัญญาเช่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555) รายได้ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555) ผลประโยชน์พนักงาน 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน	

เงินตราต่างประเทศ

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว	

ข้องกัน

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555) งบการเงินระหว่างกาล 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1	มกราคม	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555) การรวมธุรกิจ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำเนิน

งานท่ียกเลิก

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555) ส่วนงานดำเนินงาน 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	15 สัญญาเช่าดำเนินงาน	-	ส่ิงจูงใจให้แก่ผู้เช่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ	

กฎหมาย

1	มกราคม	2557
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การตีความมาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่	29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	

การบูรณะ	และหน้ีสิน	ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน	การบูรณะ	

และการปรับปรุง	สภาพแวดล้อม

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญช	ี

ฉบับที่	29	 เรื่อง	การ	รายงานทางการเงินในสภาพ	

เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	17 การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1	มกราคม	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	4 สัญญาประกันภัย 1	มกราคม	2559

	 ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ	

ต่องบการเงินเมื่อนำมาปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 4.1 การวัดค่าเงินลงทุน

	 	 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน	ณ	วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน	ต้นทุนของ	

เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน

	 	 หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหน้ีท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยใช้ราคา	

หรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย	ณ	วันท่ีวัดมูลค่าเงินลงทุน

	 	 หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยใช้ราคา	

ซ้ือขายคร้ังล่าสุด	ณ	วันท่ีวัดมูลค่าเงินลงทุน

	 	 กำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไร	

ขาดทุน	ณ	วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน

	 	 ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก

	 4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุน	บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่จำหน่าย

	 	 ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 	 เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้	นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์จะได้รับ

	 	 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งยอดที่ตัด	

จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

	 4.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการ	

รายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน	

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้



��

	 4.4 บัญชีปรับสมดุล

  บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของกำไรสะสม	 ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ	

กองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุน

เท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน	ณ	เวลาใด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี	 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวน

เงิน	8,892.34	ล้านบาท	(2555	:	2,619.72	ล้านบาท)	โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ	288.82	(2555	:	ร้อยละ	360.75)	

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

6. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

(หน่วย:บาท)

2556 2555

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	(เริ่มสะสม	5	เมษายน	2555) 6,006,641.98 -

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม

(เริ่มสะสม	5	เมษายน	2555)

27,550,743.94 -

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม

(เริ่มสะสม	5	เมษายน	2555)

208,744,891.78 -

เงินปันผลจ่ายสะสม	(เริ่มสะสม	5	เมษายน	2555) (60,688,004.30)

กำไรสะสมต้นปี 181,614,273.40 -

บวก	การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (488,473,932.72) 242,302,277.70

หัก		เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (379,878,373.60) (60,688,004.30)

กำไรสะสมปลายปี (686,738,032.92) 181,614,273.40
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7. เงินฝากธนาคาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

2556 2555

ธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละ(ต่อปี)

บาท อัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละ(ต่อปี)

บาท

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 0.625 7,831,919.74 0.625 86,031,044.91

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน) 1.25 844,779.31 1.75 43,623,284.81

ธนาคารยูโอบี	จำกัด	(มหาชน) 2.20 78,220,193.52 1.95 14,855,889.62

รวม 86,896,892.57 144,510,219.34

8. ค่าใช้จ่าย
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	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด	เป็นผู้จัดการกองทุน	และธนาคารกรุงเทพจำกัด	(มหาชน)	

เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน	โดยมีธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์	

	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บ

มีอัตราดังน้ี

				 	 	 ค่าใช้จ่าย     อัตราร้อยละ

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 	 	 ในอัตรา	1.50	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 ในอัตรา	0.03	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	 	 	 ในอัตรา	0.05	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน	โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์ท้ังหมดหักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด	

ท้ังน้ี	มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด	ไม่รวมค่าธรรมเนียมจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบีย

นในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน	ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน	

กับบริษัทจัดการและกองทุน	รายการท่ีสำคัญมีดังน้ี

	 9.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2556มีดังน้ี

จำนวนเงิน(บาท)

2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 49,419,754.36 8,630,902.74 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,647,325.15 287,696.68 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน
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	 9.2 รายได้ระหว่างกันสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2556ดังต่อไปน้ี

จำนวนเงิน(บาท)

2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) 121,776.43 40,714.03 ราคาตลาด

	 9.3 สินทรัพย์ระหว่างกันณวันที่31ธันวาคม2556มีดังต่อไปนี้

จำนวนเงิน(บาท)

2556 2555

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 7,831,919.74 14,860,056.11

ดอกเบี้ยค้างรับ 774.47 5,215.62

			9.4 หนี้สินระหว่างกันณวันที่31ธันวาคม2556มีดังต่อไปนี้

จำนวนเงิน(บาท)

2556 2555

บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 4,590,975.02 1,733,827.98

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 51,842.94 22,291.42
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10.การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

	 กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไร

หรือการค้า

	 10.1มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน	ณ	วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท	

ระยะสั้น	อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือราคา	

ท่ีซ้ือขายกันในตลาด	ดังน้ัน	กองทุนเช่ือว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่า	

ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

	 10.2ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย	 คือ	โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง	เม่ืออัตราดอกเบ้ีย	

ในท้องตลาดมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป	หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงข้ึน	ราคาตราสารหน้ีจะลดลง	และหาก

อัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดลดลง	ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน	ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าใด	ราคาของตราสาร	

หน้ีน้ันก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่าน้ัน	อย่างไรก็ตาม	กองทุนลงทุนในตราสาร	

ทุนเป็นหลัก	และถือตราสารหน้ีเพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทุนเท่าน้ัน	กองทุนจึงไม่คาดว่ากองทุนมีความเส่ียง	

ด้านอัตราดอกเบ้ียอย่างมีสาระสำคัญ

 10.3ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัตติามภาระผกูพันท่ีระบุไวใ้นเครือ่งมือ	

ทางการเงิน	เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี	อย่างไรก็ตาม	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน	

กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหน้ี

 10.4ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังน้ันจึงไม่มีความเส่ียงจากอัตรา	

แลกเปล่ียน
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	 10.5ความเส่ียงด้านตลาด

กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี	 ซ่ึงผลตอบแทนของเงิน	

ลงทุนดังกล่าวข้ึนอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	การเมือง	สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน	ซ่ึงสภาวการณ์	

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร	 ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของ	

ธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด	อันอาจจะทำให้ราคา	

ของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้	อย่างไรก็ตามกองทุนลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก	และถือตราสารหน้ีเพ่ือรักษา	

สภาพคล่องของกองทุนเท่าน้ัน	กองทุนจึงไม่คาดว่ากองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดอย่างมีสาระสำคัญ

	 10.6การบริหารความเส่ียง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เช่น	

การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน

11.การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจแล้ว	เม่ือวันท่ี	7	กุมภาพันธ์	2557
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมในชว่ง1ปี

สิน้สดุณวนัที่31ธนัวาคม2556

ลำดบัที่ รายชือ่

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	

2 ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)		

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด	

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั	(www.bblam.co.th)	และทีเ่วบ็ไซตข์องสำนกังาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)	
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง(Voting)กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

28	มกราคม	2556	 บมจ.	ไทยยเูนีย่น	โฟรเ์ซน่	

โปรดกัส	์

1	 2	 0	 1	 วาระที่	3	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

6	กมุภาพนัธ	์2556	 บมจ.	ทางดว่นกรงุเทพ	 1	 2	 0	 1	 วาระที่	3	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

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

28	มนีาคม	2556	 บมจ.	ผลติไฟฟา้ราชบรุ	ี	

โฮลดิง้	

1	 8	 0	 3	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงาน	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	

วันที่	26	มีนาคม	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	2	รับทราบรายงานประจำปี	

และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ	

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี	

2555	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้น		

ในอนาคต	งดออกเสียง	

วาระที่	10	นายสาธิต	รังคสิริ	ไม่อนุมัติ	

เนื่องจากเข้าประชุมไม่ครบ	น้อยกว่า	75%	

ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิออกเสียงที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในนามกองทุนของ	บลจ.บัวหลวง	

29	มนีาคม	2556	 บมจ.	ชนิ	คอรป์อเรชัน่	 1	 10	 0	 2	 วาระที่	1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	งดออกเสียง	

วาระที่	12	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

5	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุไทย	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	6	ไมอ่นมุตั	ิให	้	นายกลัยาณะ		

วภิตัภิมูปิระเทศ	กลับเข้าเป็นกรรมการ	

เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า	75%	ตาม

เงื่อนไขการใช้สิทธิออกเสียงที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในนามกองทุน	ของ	บลจ.	บัวหลวง	

ตาม	IC	6/2550	,	

วาระที่	8	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

10	เมษายน	2556	 บมจ.	เอเชยีเสรมิกจิ	ลสิซิง่	 1	 7	 0	 2	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการ	

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	

28/2555	เมื่อวันที่	27/4/2555	งดออกเสียง	

วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(หากมี)	

งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	

12	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุเทพ	 1	 9	 0	 1	 วาระที่	10	เรื่องอื่นๆ	งดออกเสียง	

17	เมษายน	2556	 บมจ.	บรกิารเชือ้เพลงิ	

การบนิกรงุเทพ	

1	 8	 0	 2	 วาระที่	1	รับรองรายงานการประชุมสามัญ	

ผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	10	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

22	เมษายน	2556	 บมจ.	อสมท	 1	 7	 0	 2	 วาระที่	2	รับรองรายงานการประชุมสามัญ	

ผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	วันพุธ	ที่	25	

เมษายน	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	9	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	



��

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

22	เมษายน	2556	 บมจ.	แพรนดา้	จวิเวลรี	่ 1	 5	 0	 4	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงาน	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2554	

วันที่	19	เมษายน	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	2	รับทราบรายงานประจำปี	2555	

ของคณะกรรมการบริษัท	งดออกเสียง	

วาระที่	3	รับทราบการจ่ายเงินปันผล	

ระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด	9	เดือน	

สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555	

งดออกเสียง	

วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

22	เมษายน	2556	 บมจ.	ซมิโฟนี	่คอมมนูเิคชัน่	 1	 11	 0	 2	 วาระที่	1	รับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	13	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอสซ	ีแอสเสท	

คอรป์อเรชัน่	

1	 13	 0	 3	 วาระที่	1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	

งดออกเสียง	

วาระที่	2	พิจารณารับรองรายงาน		

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2555	

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	16	-	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่ตามวาระ	

พร้อมกำหนดชื่อกรรมการ	ซึ่งมีอำนาจ		

ลงนามผกูพนับรษิทั	และ	กำหนดคา่ตอบแทน	

กรรมการประจำปี	2556	งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

23	เมษายน	2556	 บมจ.	ฐติกิร	 1	 6	 0	 2	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการ	

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2555	

งดออกเสียง	

วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

24	เมษายน	2556	 บมจ.	ผลติภณัฑต์ราเพชร	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

24	เมษายน	2556	 บมจ.	ผลติไฟฟา้	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	 1	 8	 0	 1	 วาระที่	9	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	มัน่คงเคหะการ	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	7	ไม่อนุมัติ	นายปรีดิ์	บุรณศิริ	

เนื่องจากมีการเข้าร่วมประชุมบริษัท	

น้อยกว่า	75%	

วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	สามารถคอรป์อเรชัน่	 1	 6	 0	 1	 วาระที	่5	ไมอ่นมุตัใิห	้นางศริเิพญ็	วไิลลกัษณ์	

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	

เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า	75%		

ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิออกเสียงที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในนามกองทุน	ของ	บลจ.บัวหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

วาระที่	7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

25	เมษายน	2556	 บมจ.	สามารถเทลคอม	 1	 7	 0	 1	 วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

5	กรกฎาคม	2556	 บมจ.	ไทยสแตนเลย	์

การไฟฟา้	

1	 6	 0	 2	 วาระที	่1	พจิารณารบัรองรายงาน	

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2555	

งดออกเสยีง	

วาระที	่8	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	

งดออกเสยีง	

11	ตลุาคม	2556	 บมจ.	บทีเีอส	กรุป๊	โฮลดิง้ส	์ 1	 8	 0	 2	 วาระที	่1	เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ	

งดออกเสยีง	

วาระที	่10	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี		

งดออกเสยีง	

18	พฤศจิกายน	

2556	

บมจ.	แอด็วานซ	์อนิฟอรเ์มชัน่		

เทคโนโลย	ี

1	 4	 0	 2	 วาระที่	1	รับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	5	

เมษายน	2556	งดออกเสียง	

วาระที่	6	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	
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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	
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์ยโูอบ	ีเคยเ์ฮยีน	

(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

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	

	

	

	

	

	

	

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู	7	กมุภาพนัธ	์2557	



บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

เลขที	่175	อาคารสาธรซติีท้าวเวอร	์ชัน้	7	ชัน้	21	และ	ชัน้	26	

	ถนนสาทรใต	้แขวงทุง่มหาเมฆ	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	

โทรศพัท	์0-2674-6488	โทรสาร	0-2679-5996	

www.bblam.co.th	


