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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงธนคม

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 ตลอดเดือนกรกฎาคม - สงิหาคม เกิดปัจจยัลบนานาประการกดดัน SET Index อย่างต่อเนือ่ง เช่น ขาดสญัญาณ 

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีชดัเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณชิย์ทีเ่พิม่สงูขึน้ หุน้กลุม่พลงังานท่ีได้รบัผลกระทบจาก

ราคาน�า้มนัโลกปรบัลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�า่กว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตวุางระเบดิทีบ่รเิวณแยกราชประสงค์

ในคืนที ่17 สิงหาคม 2558 รวมท้ังตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจจนีทีช่ะลอตวัต่อเนือ่ง จนตลาดหุน้จนีทรดุหนกั ส่งผล

เชงิ Sentiment ต่อตลาดหุน้ทัว่โลกรวมทัง้ไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,504 มาอยูท่ี ่1,382 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิทัว่โลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกับ 1-2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลกที่

เกิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกิดจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกจิจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) นัน้ ล่าสดุในทีป่ระชมุเมือ่ 17 กันยายน 

ทีผ่่านมา Fed ได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยงัมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และได้เพิม่ความระมดัระวงั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่า Fed จะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ตลาดได้

ตอบสนองต่างประเด็นนีไ้ปพอสมควรแล้ว เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิ ก็เชือ่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั สงัเกต

ได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมา ก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สกัเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแล้ว เริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ทีส่�าคญัคอืการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ ดร.สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ 

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ  

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกนัเงนิกู้ส�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษเีพือ่จงูใจนกัลงทุน การเร่งรดัลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ เสรมิด้วยข่าวดีเกีย่วกับจ�านวนนกัท่องเทีย่ว ซึง่ 

ลดลงหลงัเกดิเหตรุะเบดิทีแ่ยกราชประสงค์ กลบัฟ้ืนคนืตวัในเวลาไม่นานนกั จงึน่าจะช่วยเสรมิความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจไทย 

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปีนีล้งเหลอื 2.7-3.2% จากทีค่าดไว้ก่อนหน้า 3.0-4.0% แต่ก็เป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชนิมานานแล้ว  

เมื่อพิจารณาประกอบกับการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลใหม่ ต้องถือเป็นความคืบหน้าในทางบวก  
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ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/58 ของบริษัทในตลาดที่ประกาศออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ 

โอกาสที่จะถูกปรับลดคาดการณ์ก�าไรเพิ่มจึงน้อยลง และดัชนี SET Index ที่ปัจจุบัน (ประมาณ 1,380 จุด) คิดเป็น P/E  

15 เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทุน 

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่15 สิงหาคม 2557 ถงึวนัที ่14 สิงหาคม 2558 กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม มมีลูค่าทรพัย์สนิ

สทุธิ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 1,371.34 ล้านบาท หรือ 16.7443 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 1 มีนาคม 2550

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวหลวงธนคม

 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้รับอนุญาตจาก 

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

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

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม ตามข้อบังคับท่ี

ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุน ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคุมดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู ้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม  

ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงธนคม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงาน

ณ	วันท่ี	14	สิงหาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	24	เม.ย.	58

ถึง	31	ก.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค.	58

ถึง	31	ก.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	25	ก.ค.	57

ถึง	31	ก.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	ก.ค.	55

ถึง	31	ก.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	30	ก.ค.	53

ถึง	31	ก.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	29	ก.ค.	48

ถึง	31	ก.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	

(บาท)

19.4896 19.9980 18.7080 13.6929 7.5229 4.6976

กองทนุเปิดบัวหลวงธนคม -12.26 -14.49 -8.59 24.88 127.31 264.02

เกณฑ์มาตรฐาน*** -7.42 -8.93 -6.72 22.25 68.27 113.14

เอกสารการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

	 *			วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำาการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันทำาการต้นรอบท่ีใช้ในการคำานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

   *** เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	1,372,467,838.26 100.08

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 159,941,000.00 11.66

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 60,273,200.00 4.40

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 64,695,675.00 4.72

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 56,687,660.00 4.13

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 65,250,000.00 4.76

บมจ. ธนาคารทหารไทย 97,702,850.00 7.12

เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 130,525,862.00 9.52

บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 58,202,820.00 4.24

บมจ. ฐิติกร 35,428,280.00 2.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 111,065,850.00 8.10

บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 28,500,000.00 2.08

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 87,173,275.00 6.36

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 51,544,150.00 3.76

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 76,062,070.00 5.55

บมจ. สามารถเทลคอม 53,443,650.00 3.90



8

BTK

ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

         หมายถึง  ดี (Good)  

          หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

            หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอียดการลงทุน ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 30,371,784.00 2.21

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 41,981,940.00 3.06

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 815,272.00 0.06

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 106,478,810.55 7.76

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 49,124,396.75 3.58

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  7,199,292.96 0.52

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,371,335,435.04

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 16.7443
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน	ณ	วันท่ี	30	สิงหาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 64.85 4.77

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค�้าประกัน

49.15 3.62

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	วันทำาการสุดท้ายของเดือน	 วนัทำาการสดุท้ายของเดือน

•	 รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันท่ี	14	สิงหาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/08/15 - 105,000,000.00 106,478,810.55

2.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 49,124,396.75

3.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 4,362,007.22

4.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 2,837,285.74
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

 AAA เป็นอันดับท่ีสูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ 
ดอกเบ้ียตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอก
อ่ืน

 AA ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�ามาก

 A ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่�า

 BBB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูง

 B ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงจากการลงทุนสูงมาก

 C ตราสารหน้ีท่ีมีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบ้ียตามก�าหนดเวลาการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียอย่าง
มีนัยส�าคัญ

 D ตราสารหน้ีท่ีไม่สามารถช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียได้ (Default)

 อันดับความน่าเช่ือถือจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพ่ือจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับความน่าเช่ือถือภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	14	สิงหาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 25,812.75 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 516.25 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,065.02 0.12

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 287.47 0.02

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 3,266.07 0.19

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 960.54 0.06

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 29,642.03 1.73

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำานวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่สำานักงานของบริษัทจัดการ	และสำานักงานใหญ่	และ

สำานักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2557	ถึงวันท่ี	14	สิงหาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 893,947,140.29

1,720,675,277.41

PTR = 0.52

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ี

กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา

บัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2557	ถงึวันที	่14	สิงหาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 13.2

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 13.0

3 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 13.0

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 9.6

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 8.8

6 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 8.7

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)  8.4

8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 7.4

9 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.0

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 2.9

11 อื่นๆ 8.0

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,494,691.72 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ		 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด

เงินลงทุน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการ 

น�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

และผลการด�าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต้)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,537,090,564.46 บาท

 ในปี 2558 และ 1,657,144,030.21 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  1,310,671,240.80  1,661,033,323.23 

เงินฝากธนาคาร 6, 7  56,207,228.02  66,622,256.54 

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 7  5,589,369.44  2,555,340.14 

จากการขายเงินลงทุน 7  -  5,618,041.10 

รวมสินทรัพย์  1,372,467,838.26  1,735,828,961.01 

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  1,075,685.04  1,313,358.03 

หนี้สินอื่น  56,718.18  74,529.32 

รวมหนี้สิน  1,132,403.22  1,387,887.35 

สินทรัพย์สุทธิ  1,371,335,435.04  1,734,441,073.66 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ	:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  818,985,054.82  914,032,763.33 

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 797,888,402.36 885,010,286.94 

ขาดทุนสะสมจากการด�าเนินงาน 4 (245,538,022.14) (64,601,976.61)

สินทรัพย์สุทธิ  1,371,335,435.04  1,734,441,073.66 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  16.7443  18.9757 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  81,898,505.4818  91,403,276.3333 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย	

(%)

วันครบอายุ จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม		

(บาท)

มูลค่าเงนิลงทนุ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	504,550,385.00	 38.51

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  963,500  159,941,000.00 12.20

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  348,400  60,273,200.00 4.60

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  2,138,700  64,695,675.00 4.94

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  3,184,700  56,687,660.00 4.33

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  450,000  65,250,000.00 4.98

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  42,479,500  97,702,850.00 7.46

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	224,156,962.00	 17.10

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  7,055,452  130,525,862.00 9.96

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  14,923,800  58,202,820.00 4.44

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  3,652,400  35,428,280.00 2.70

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	476,120,969.00	 36.32

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  459,900  108,076,500.00 8.25

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  1,000,000  28,500,000.00 2.17

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,290,500  86,140,875.00 6.57
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย	

(%)

วันครบอายุ จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม		

(บาท)

มูลค่าเงนิลงทนุ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  640,300  51,544,150.00 3.93

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,746,900  76,062,070.00 5.80

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  2,740,700  53,443,650.00 4.08

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  17,062,800  30,371,784.00 2.32

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,331,900  41,981,940.00 3.20

รวมหุ้นสามัญ 	1,204,828,316.00	 91.93

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  403,600  815,272.00 0.06

รวมใบส�าคัญแสดงสิทธิ 	815,272.00	 0.06

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รุ่นที่ 2/2ปี/2556 (BOT158A) 2.85 19/08/58  105,000  105,027,652.80 8.01

รวมพันธบัตร 	105,027,652.80	 8.01

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,537,090,564.46	บาท) 	1,310,671,240.80	 100.00
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม		

(บาท)

มูลค่าเงนิ

ลงทนุ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 	700,455,680.00	 42.17

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,007,300  201,460,000.00 12.13

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  2,967,800  121,679,800.00 7.33

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  5,572,800  128,731,680.00 7.75

บริษัท แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  25,000,000  41,250,000.00 2.48

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  472,200  88,301,400.00 5.32

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  748,400  31,432,800.00 1.89

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  30,000,000  87,600,000.00 5.27

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	266,710,215.20	 16.05

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  8,020,952  161,221,135.20 9.70

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  17,200,000  66,392,000.00 4.00

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  3,949,200  39,097,080.00 2.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	474,479,607.00	 28.57

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  301,100  62,628,800.00 3.77

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  2,110,800  71,239,500.00 4.29

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  358,400  36,915,200.00 2.22

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  640,300  45,301,225.00 2.73
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย	 	มูลค่ายุติธรรม		

(บาท)

มูลค่าเงนิ

ลงทนุ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,243,300  52,268,890.00 3.15

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  4,703,400  83,720,520.00 5.04

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  20,697,600  74,925,312.00 4.51

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,826,200  47,480,160.00 2.86

รวมหุ้นสามัญ 	1,441,645,502.20	 86.79

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

งวดที่ 24/91/57 (CB14918B) 18/09/57  5,000  4,990,702.25 0.30

งวดที่ 26/91/57 (CB14O02B) 02/10/57  25,000  24,934,746.11 1.50

งวดที่ 27/91/57 (CB14O09B) 09/10/57  10,000  9,969,294.57 0.60

งวดที่ 29/92/57 (CB14O24B) 24/10/57  10,000  9,961,584.13 0.60

งวดที่ 30/91/57 (CB14O30C) 30/10/57  10,000  9,958,683.74 0.60

งวดที่ 23/91/57 (CB14911B) 11/09/57  10,000  9,985,042.95 0.60

งวดที่ 4/364/56 (CB14O30A) 30/10/57  95,000  94,606,024.23 5.70

งวดที่ 7/182/57 (CB14821A) 21/08/57  35,000  34,988,381.94 2.11

งวดที่ 20/91/57 (CB14821B) 21/08/57  20,000  19,993,361.11 1.20

รวมพันธบัตร 	219,387,821.03	 13.21

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,657,144,030.21	บาท) 	1,661,033,323.23	 100.00
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	14	สิงหาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้เงินปันผล 7  58,151,806.06  57,972,447.00 

รายได้ดอกเบี้ย 7  3,951,809.14  4,659,448.01 

รวมรายได้  62,103,615.20  62,631,895.01 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7  27,619,641.35  23,997,223.69 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  552,392.76  479,944.54 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7  2,209,571.22  1,919,777.94 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  71,000.00  71,100.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 7  1,224,497.14  1,269,612.50 

รวมค่าใช้จ่าย  31,677,102.47  27,737,658.67 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  30,426,512.73  34,894,236.34 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  18,946,058.42  87,778,468.70 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (230,308,616.68)  (36,231,493.04)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทนุท่ีเกิดขึน้และท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,362,558.26) 51,546,975.66 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (180,936,045.53) 86,441,212.00 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 บาท 

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  30,426,512.73  34,894,236.34 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  18,946,058.42  87,778,468.70 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (230,308,616.68) (36,231,493.04)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  (180,936,045.53)  86,441,212.00 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  778,114,134.47  719,291,446.88 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (960,283,727.56) (650,405,420.34)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (182,169,593.09) 68,886,026.54 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (363,105,638.62) 155,327,238.54 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  1,734,441,073.66  1,579,113,835.12 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 1,371,335,435.04 1,734,441,073.66 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  91,403,276.3333  88,003,152.8949 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 39,943,782.5756  40,423,523.8031 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (49,448,553.4271) (37,023,400.3647)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  81,898,505.4818  91,403,276.3333 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (180,936,045.53) 86,441,212.00 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (1,313,486,114.81) (2,690,432,866.05)

การขายเงินลงทุน  1,453,947,140.30 2,638,644,985.38 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (1,461,501.32) (3,607,495.62)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (3,034,029.30) (1,612,397.75)

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 5,618,041.10 9,611,996.72 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 64,704.26 

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  - (68,427,564.50)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (237,672.99) 126,935.63 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (17,811.14) 5,480.74 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (18,946,058.42) (87,778,468.70)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 230,308,616.68 36,231,493.04 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 171,754,564.57 (80,731,984.85)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  778,114,134.47  719,291,446.88 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (960,283,727.56) (650,405,420.34)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (182,169,593.09) 68,886,026.54 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (10,415,028.52) (11,845,958.31)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  66,622,256.54  78,468,214.85 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 56,207,228.02 66,622,256.54 



26

BTK
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  18.9757  17.9438  14.1605 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.3400  0.4046  0.2096 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  0.2305  1.0682  6.3565 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  (2.8019)  (0.4409)  (2.7828)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  (2.2314)  1.0319  3.7833 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  16.7443  18.9757  17.9438 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  (10.52)  5.78  10.11 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  1,371,335  1,734,441  1,579,114 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.84  1.86  1.87 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.61  4.19  3.06 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  110.71  199.94  201.97 

ข้อมูลเพิ่มเติม

* ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหน่วยที่จ�ำหน่ำยแล้วถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี

**ข้อมูลต่อหน่วยที่รำยงำนอำจไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนที่เกิดขึ้น

ในระหว่ำงปี เนื่องจำกช่วงเวลำของรำยกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับควำมผันผวนของรำคำตลำดของเงินลงทุนในระหว่ำงปี

*** ไม่นับรวมเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญำใช้เงิน และกำรซื้อขำยเงินลงทุนต้องเป็นรำยกำรซื้อหรือขำยเงินลงทุนอย่ำงแท้จริงซึ่ง

ไม่รวมถึงกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืนหรือกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2558

บาท

 2555  2554  2553 

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  10.4434  7.5464  6.0433 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  0.4169  0.2506  0.1489 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  2.2106  2.3881  0.9972 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  1.0896  0.2583  0.3570 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  3.7171  2.8970  1.5031 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี  14.1605  10.4434  7.5464 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  30.81  32.43  22.48 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  637,789  462,588  449,309 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.90  1.91  1.94 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  5.56  4.66  4.21 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  170.26  313.09  294.26 

ข้อมูลเพิ่มเติม

* ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหน่วยที่จ�ำหน่ำยแล้วถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รำยงำนอำจไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนที่เกิดขึ้น

ในระหว่ำงปี เนื่องจำกช่วงเวลำของรำยกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับควำมผันผวนของรำคำตลำดของเงินลงทุนในระหว่ำงปี

*** ไม่นับรวมเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญำใช้เงิน และกำรซื้อขำยเงินลงทุนต้องเป็นรำยกำรซื้อหรือขำยเงินลงทุนอย่ำงแท้จริงซึ่ง

ไม่รวมถึงกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืนหรือกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	14	สิงหาคม	2558

1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

	 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2537 มีจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 

ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็น 

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

เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่

จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะกลุ่มธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มส่ือสาร โดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผล 

โดยวิธีอื่น 

 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินของกองทุนจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 

กองทุนได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

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

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน   

  เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  

  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น 

  ตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

    เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

 (ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

  ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

  เงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมื่อออกจากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

  ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ         

  การด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง 

  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม 

  รูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

  (ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

  (ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

  (ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

  (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  

  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน 

    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

  (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

  (ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

  (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อ 

  ก�าหนดเงินทุนขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 

    เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  

      (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  

  (ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  

  (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18  

  (ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 

  เหมืองผิวดิน
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 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย

 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของ

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ณ 

วันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 บัญชีส่วนเกินและส่วนต่�ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�าหน่ายเงินลงทุน

 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้ 

4.	 ขาดทุนสะสมต้นปี				        

บาท

2558 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 15 ส.ค. 37) 188,485,738.01 153,591,501.67

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 15 ส.ค. 37) (256,977,007.64) (344,755,476.34)

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 15 ส.ค. 37) 3,889,293.02 40,120,786.06

ขาดทุนสะสมต้นปี (64,601,976.61) (151,043,188.61)

5.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
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6.	 เงินฝากธนาคาร

 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย	(%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)      4,359,870.92 2,506,252.61 0.375 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)      2,788,813.35 2,135,614.93 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)    49,058,543.75 61,980,389.00 1.00 1.70

รวมเงินฝากธนาคาร    56,207,228.02 66,622,256.54

7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีส�าคัญดังกล่าวส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปน้ี

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ    27,619,641.35 23,997,223.69 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน     2,209,571.22 1,919,777.94 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร        233,042.84 129,054.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ        229,959.60 329,793.80 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน   43,859,551.20 132,808,274.00 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน   33,845,793.42 92,619,098.42 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล      6,099,950.00 5,895,400.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ          20,808.12 23,893.12 ราคาตลาด
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่านายหน้า        295,110.37 785,763.18 ราคาตลาด

 ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส�าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนี้                                                                                                                                          

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 851,483.26 1,057,060.26

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เงินลงทุน 159,941,000.00 201,460,000.00

เงินฝากธนาคาร 4,359,870.92 2,506,252.61

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,136.30 5,589.58

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 122,484.25 143,585.51

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 4,496,045.25

 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

14 สิงหาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน     10,004,394.70 9,988,123.70
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8.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นจ�านวนเงิน 

2,767.43 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงิน 5,329.08 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 160.83 (ปี 2557: ร้อยละ 356.46)  

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือ

การค้า

	 มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกท้ัง

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด  

ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม

อย่างมีสาระส�าคัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน

ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านตลาด

 กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว 

ข้ึนอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี 

ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ 

ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจท�าให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้



40

BTK

 การบริหารความเสี่ยง

 กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2558

- ไม่มี -

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

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	14	สิงหาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

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

งดออกเสียง 

24 มี.ค. 58 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์  

เซอร์วิช

1 13 0 1 วาระท่ี 7 ไม่อนมุตัแิต่งตัง้นายแอแลน 

ลิว ยง เคียง กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

เนือ่งจากเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

บริษัทน้อยกว่า 75% 

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง 

26 มี.ค. 58 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  

คอมมูนิเคชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

27 มี.ค. 58 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 1 11 0 1 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

2 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ 

เทคโนโลยี

1 7 0 0 -
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 1 9 0 1 วาระที่ 5 ไม่อนุมัติแต่งตั้ง Mr. Liao, 

Ying-Chih และ รศ.ดร.สุปรียา  

ควรเดชะคุปต์ กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการบริษัทน้อยกว่า 75%

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

21 เม.ย. 58 บมจ. ฐิติกร 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ 1 6 0 1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2557 งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคิน 1 6 0 1 วาระที ่4 ไม่อนมุตัแิต่งตัง้ นางภทัรพร 

มิลินทสูต กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

เนือ่งจากเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

บริษัทน้อยกว่า 75%

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

27 เม.ย. 58 บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป  

โฮลดิ้งส์

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง

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

งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 17 กันยายน 2558 



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


