
รายงานประจ�าปี

กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่7 ตุลาคม 2557 ถงึวนัที ่6 ตุลาคม 2558





สารบญั

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ 1 

ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 3 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 3 

ขอ้มลูกองทนุ 4 

ความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน์ 5

ผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม 6

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และก่อภาระผกูพนั 7

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารแหง่หน้ีทีอ่อกโดยนิตบุิคคลไทย 9

 หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ 11

ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 12

บรษิทันายหน้าทีไ่ดร้บัคา่นายหน้าสงูสดุสบิอนัดบัแรก  13

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 14

ขอ้มลูการท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 43

ขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 43

แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณกีองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 44

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft Commission) 47





1

BTP

ความเหน็ของบริษทัจดัการ

เรียน	 ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

 กองทนุบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดงัต่อไปน้ี

 ภาพรวมตลาดหุ้น

 นบัแต่ชว่งครึง่ปีหลงัของปีน้ี เกดิปจัจยัลบนานาประการกดดนั SET Index อยา่งต่อเน่ือง เชน่ ขาดสญัญาณฟ้ืนตวัทาง

เศรษฐกจิในประเทศทีช่ดัเจน ปญัหา NPLs ของธนาคารพาณชิยท์ีเ่พิม่สงูขึน้ หุน้กลุม่พลงังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากราคาน�้ามนั

โลกปรบัลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�่ากว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบดิที่บรเิวณแยกราชประสงค ์

ในคนืวนัที ่17 สงิหาคม 2558 รวมทัง้ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศจนีทีช่ะลอตวัต่อเน่ือง จนตลาดหุน้จนีทรดุหนกั สง่ผลเชงิ  

Sentiment ต่อตลาดหุน้ทัว่โลกรวมทัง้ไทยดว้ย ท�าใหด้ชันี SET Index ปรบัลดจาก 1,500 มาอยูท่ีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 1,400 จดุ

 แมแ้รงกดดนัจะเกดิต่อเน่ืองเป็นระลอก แต่ดเูหมอืนวา่ตลาดหุน้ไทยไดต้อบสนองต่อขา่วเชงิลบมาคอ่นขา้งมากแลว้ 

ในขณะเดยีวกนั ตลาดการเงนิทัว่โลกไดเ้ริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทยีบกบั 1 - 2 เดอืนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลก

ทีเ่กดิขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกงัวลของนกัลงทนุมากกวา่ปจัจยัจากเศรษฐกจิจรงิ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของ

ประเทศสว่นใหญ่ไมไ่ดย้�่าแยน่กั สว่นเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็มถ่งึกบัเป็นภาวะหดตวัแต่อยา่งใด

 ดา้นความกงัวลต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) นัน้ ลา่สดุในทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 

ทีผ่า่นมา Fed ไดค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวเ้ชน่เดมิ โดยยงัมองวา่เศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และไดเ้พิม่ความระมดัระวงั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกมากขึน้ แต่เชือ่วา่ Fed จะตอ้งปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไมช่า้ อยา่งไรกต็าม ตลาดได้

ตอบสนองต่างประเดน็น้ีไปพอสมควรแลว้ เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิ กเ็ชือ่วา่จะไมส่ง่ผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั สงัเกต

ไดจ้ากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่า่นมา กไ็มไ่ดส้ง่ผลบวกต่อตลาดหุน้สกัเทา่ใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแลว้ เริม่รบัทราบขา่วดใีหม่ๆ  เพิม่ขึน้ ทีส่�าคญัคอืการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห ้ดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ ์

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิ พรอ้มกบัประกาศมาตรการเรง่ด่วนเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิหลายมาตรการ  

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนทางปฏบิตั ิเชน่ การค�า้ประกนัเงนิกูส้�าหรบัธรุกจิกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษเีพือ่จงูใจนกัลงทนุ การเรง่รดัลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน ฯลฯ เสรมิดว้ยขา่วดเีกีย่วกบัจ�านวนนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่

ลดลงหลงัเกดิเหตุระเบดิทีแ่ยกราชประสงค ์กลบัฟ้ืนคนืตวัในเวลาไมน่านนกั จงึน่าจะชว่ยเสรมิความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิไทย 

ไดม้ากขึน้ 

 แมว้า่ล่าสดุ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สภาพฒัน์) ไดป้รบัลดประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิไทยปีน้ีลงเหลอื 2.7 - 3.2% จากทีค่าดไวก่้อนหน้า 3.0 - 4.0%  แต่กเ็ป็นขา่วสารทีต่ลาดคุน้ชนิมานานแลว้ 

เมื่อพจิารณาประกอบกบัการออกมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจล่าสุดของรฐับาลใหม่ ต้องถือเป็นความคบืหน้าในทางบวก  
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ขณะเดยีวกนัผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/2558 ของบรษิทัในตลาดทีป่ระกาศออกมา กไ็มต่�่ากวา่ทีต่ลาดประมาณการไว ้

โอกาสทีจ่ะถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดชันี SET Index ทีป่จัจบุบั (ระดบับรเิวณ 1,400 จดุ) คดิเป็น P/E 15 

เทา่ในปีน้ี และคาดวา่ในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เทา่ นบัวา่เป็นระดบัทีน่่าสนใจส�าหรบันกัลงทนุ 

 ทัง้น้ี คาดวา่หุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดบั ตามความคบืหน้าของการด�าเนินมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเขา้ซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกจิทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัวา่จะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัจะแสดงผลอยา่งชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัทีก่ดดนัตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคญั

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่7 ตุลาคม 2557 ถงึวนัที ่6 ตุลาคม 2558 กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

ณ วนัที ่6 ตุลาคม 2558 เทา่กบั 5,138.85 ลา้นบาท หรอื 35.1215 บาทต่อหน่วยลงทนุ 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้�ามัน่วา่บรษิทัจะบรหิาร 

กองทนุดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเครง่ครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัเลขที ่0105535049700 เมือ่วนัที ่

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้บัช�าระเตม็มลูคา่แลว้ และไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั 

ใหป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายช่ือผูถื้อหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 75.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 5.0

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุหลกั วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุน้ี

นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถุินายน 2552

นางสาวสดุารตัน์  ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549

นางสาวดษุฎ ีภู่พฒัน์ 1 มนีาคม 2550

นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู 16 มถุินายน 2558

นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธนัวาคม 2555
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กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

 กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั ไดร้บัอนุมตัจิาก 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนทัว่ไปในประเทศ โดยมจี�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน  

5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 500 ลา้นหน่วย (มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และไมก่�าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จะบรหิารกองทนุเปิดบวัหลวงทศพล ตามขอ้บงัคบัทีก่�าหนด

ไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่จะท�า

หน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์

เรียน	 ผูถื้อหน่วยลงทนุ	กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงทศพล  

ซึ่งจดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

ถงึวนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แลว้

 ขา้พเจา้เหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทุนเปิด 

บวัหลวงทศพล เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้�าหนดไวใ้นโครงการและภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพฒัน์ กมลวฒุพิงศ)์ (นางสาวอสัรา หวงัประเสรฐิ)

 ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์ หวัหน้าสว่น ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย์

วนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทนุ

ณ	วนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดือน
ตัง้แต่	26	มิ.ย.	58	

ถึง	25	ก.ย.	58*

6	เดือน
ตัง้แต่	27	มี.ค.	58

ถึง	25	ก.ย.	58*

1	ปี
ตัง้แต่	26	ก.ย.	57

ถึง	25	ก.ย.		58*

3	ปี
ตัง้แต่	28	ก.ย.	55

ถึง	25	ก.ย.	58*

5	ปี
ตัง้แต่	24	ก.ย.	53

ถึง	25	ก.ย.	58*

10	ปี
ตัง้แต่	30	ก.ย.	48

ถึง	25	ก.ย.	58*

มลูค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 34.8785 34.6304 37.4951 27.9453 15.6946 9.1064

กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล -0.38 0.34 -7.33 24.34 121.40 281.57

เกณฑม์าตรฐาน*** -9.30 -7.92 -13.96 6.01 44.64 90.37

เอกสารการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทนุ

	 *	 วนัศุกรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัท�าการกอ่นหน้า

	 **	 มลูคา่หน่วยลงทนุ	ณ	วนัท�าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค�านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

	 ***	 เกณฑม์าตรฐาน	หมายถงึ	ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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รายละเอียดการลงทนุ	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผกูพนั

ณ	วนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

รายละเอียดการลงทนุ ระดบั		

CG	Scoring

มลูค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ 	5,200,990,066.76	 	101.21	

หุ้นสามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรงุไทย  204,155,190.00 3.97

พาณิชย์

บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร์  318,900,900.00 6.21

บมจ. ซพี ีออลล์ -  676,073,550.00 13.16

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  460,136,736.00 8.95

วสัดกุ่อสร้าง

บมจ. ปนูซเีมนตไ์ทย  408,091,200.00 7.94

อาหารและเครือ่งด่ืม

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ -  475,959,325.00 9.26

บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  53,901,050.00 1.05

การแพทย์

กรงุเทพดสุติเวชการ -  687,423,800.00 13.38

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บมจ. กรงุเทพประกนัชวีติ  541,791,120.00 10.54

ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่  471,731,904.00 9.18

บมจ. ทา่อากาศยานไทย  288,120,000.00 5.61
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

 Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดบัความสามารถการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ ์ 5 หมวด 
ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปรง่ใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทั
จดทะเบยีน ประจ�าปี 2557

 CG Scoring  ทีเ่ผยแพรต่ามรายงานดงักลา่วประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื 

         หมายถงึ  ด ี(Good)  

          หมายถงึ  ดมีาก (Very Good)  

            หมายถงึ  ดเีลศิ (Excellent)

รายละเอียดการลงทนุ ระดบั		

CG	Scoring

มลูค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย -  254,468,445.23 4.95

เงินฝากธนาคาร

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AAA -  112,915,277.69 2.20

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AA -  247,321,568.84 4.81

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ	(บาท) 5,138,846,451.72

มลูค่าหน่วยลงทนุ	(บาทต่อหน่วยลงทนุ) 35.1215
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รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทย

หรอืตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรปุจ�านวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2558*

กลุม่ของตราสาร มลูค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 254.40 5.04

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั

112.90 2.23

3. กลุม่ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 0 0

4. กลุม่ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื เชน่ ธรุกรรมการซือ้โดย

มสีญัญาขายคนื เป็นตน้

0 0

5. กลุม่ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม ่ ตามประกาศส�านกังาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ

0 0

*	วนัท�าการสดุทา้ยของดอืน

•	 รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี	เงินฝาก	หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุท่ีกองทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตวัในพอรต์	ณ	วนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วนัครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถือ

มลูค่าหน้าตัว๋ มลูค่า
ตามราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/12/2015 -  30,000,000.00  29,923,796.80 

2. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/12/2015 -  5,000,000.00  4,985,598.45 

3. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/11/2015 -  100,000,000.00  99,889,088.90 
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ค�าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี

 AAA เป็นอนัดบัทีส่งูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิตน้
และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ เศรษฐกจิ และปจัจยั
ภายนอกอืน่

 AA ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่ามาก

 A ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่�่า

 BBB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง

 BB ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู

 B ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก

 C ตราสารหน้ีทีม่รีะดบัความเสีย่งทีส่งูทีส่ดุ ทีจ่ะไมไ่ดร้บัคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง
ของธรุกจิ เศรษฐกจิ และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้อยา่ง
มนียัส�าคญั

 D ตราสารหน้ีทีไ่มส่ามารถช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้ได ้(Default)

 อนัดบัความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคณุภาพของ
อนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั

ประเภท ผูอ้อก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วนัครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถือ

มลูค่าหน้าตัว๋ มลูค่า
ตามราคาตลาด

4. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/10/2015 -  50,000,000.00  49,970,736.32 

5. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/01/2016 -  45,000,000.00  44,820,686.55 

6. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/02/2016 -  25,000,000.00  24,878,538.21 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี - - AAA -  112,915,277.69 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA -  5,970,967.86 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA -  241,350,600.98 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	7	ตลุาคม	2557	ถึงวนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พนับาท

ร้อยละของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 78,844.26 1.50

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,576.89 0.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 6,307.54 0.12

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 13,400.19 0.25

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ** (Other Expense) 2,728.12 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 89,456.81 1.70

 * เป็นคา่ใชจ้า่ยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่	อนึง่	การค�านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ	คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน	

หน่วยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิ่อนหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

	 ***	 ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์

หมายเหต ุ	 กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจากกองทนุ	 บรษิทัจดัการจะแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 60	วนั	 โดยจะตดิประกาศทีส่�านักงานของบรษิทัจดัการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านกังานสาขาของตวัแทน	และลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย	1	ฉบบั	เป็นเวลา	3	วนัตดิต่อกนั	ทัง้น้ี	การเพิม่อตัราคา่

ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	5	ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	7	ตลุาคม	2557	ถึงวนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

PTR = Min (ซือ้ทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ)

Avg. NAV

PTR = 4,142,644,330.62

5,255,752,426.65

PTR = 0.79

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าทีต่�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรพัย์สนิที่

กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา

บญัชเีดยีวกนั
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	7	ตลุาคม	2557	ถึงวนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

ล�าดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 13.4

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ�ากดั (มหาชน) 12.5

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 9.7

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ�ากดั 9.7

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน)  9.6

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ�ากดั 8.1

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ�ากดั (มหาชน) 7.9

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากดั (มหาชน) 7.7

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 5.5

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั 5.1

11 อืน่ๆ 10.8

รวมทัง้ส้ิน 100.00

คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเทา่กบั 14,338,199.38 บาท
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอ	 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงทศพล ซึง่ประกอบดว้ย งบดลุ และงบประกอบรายละเอยีด

เงนิลงทนุ ณ วนัที ่6 ตุลาคม 2558 และงบก�าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มลู

ทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตุเรือ่งอืน่ๆ 

 ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิ

ทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

	 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

 ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งก�าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึ

วางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจ�านวนเงนิและ 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัช ีซึ่งรวมถึงการประเมนิ 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท�าและการ 

น�าเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกองทนุ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พือ่

วตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิ

ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ของขา้พเจา้
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	 ความเหน็

 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบวัหลวงทศพล ณ วนัที ่6 ตุลาคม 2558 และ

ผลการด�าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ        

(นางสาวชมภนุูช  แซ่แต)้                                             

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8382

บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากดั

กรงุเทพฯ 21 ตุลาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบดลุ

ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

 บาท 

สินทรพัย์ หมายเหตุ 2558 2557

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 4,916,168,419.67 บาท

ในปี 2558 และ 5,171,094,701.97 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8 4,840,753,220.23 5,164,892,719.46 

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 359,692,336.93 136,619,621.25 

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้ 7 544,509.60 956,982.51 

รวมสนิทรพัย์ 5,200,990,066.76 5,302,469,323.22

หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทนุ  53,539,782.96  - 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 8,599,470.07 9,725,096.11 

หน้ีสนิอืน่ 4,362.01 322,625.50 

รวมหน้ีสนิ 62,143,615.04 10,047,721.61 

สินทรพัยส์ทุธิ 5,138,846,451.72 5,292,421,601.61 

สินทรพัยส์ทุธิ:

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,463,162,358.77 1,469,321,853.63 

ก�าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดลุ 2,881,337,939.79 2,908,673,328.47 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4 794,346,153.16 914,426,419.51 

สนิทรพัยส์ทุธิ 5,138,846,451.72 5,292,421,601.61 

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย  35.1215  36.0194 

จ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย)  146,316,235.8818  146,932,185.3596 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

 ร้อยละของ 

ช่ือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จ�านวนหน่วย  มลูค่ายติุธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงินลงทนุ 

หุ้นสามญั

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ธนาคาร  204,155,190.00 4.22

ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)  11,938,900  204,155,190.00 4.22

พาณิชย์  1,455,111,186.00 30.07

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ�ากดั (มหาชน)  9,888,400  318,900,900.00 6.59

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ�ากดั (มหาชน)         13,454,200  676,073,550.00 13.97

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ�ากดั (มหาชน)  38,344,728  460,136,736.00 9.51

วสัดกุ่อสร้าง  408,091,200.00 8.43

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน)  864,600  408,091,200.00 8.43

อาหารและเครื่องด่ืม  529,860,375.00 10.94

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  8,313,700  475,959,325.00 9.83

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน)  1,811,800  53,901,050.00 1.11

การแพทย์  687,423,800.00 14.20

บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน)  36,180,200  687,423,800.00 14.20

ประกนัภยัและประกนัชีวิต  541,791,120.00 11.19

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)  10,419,060  541,791,120.00 11.19
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

 ร้อยละของ 

ช่ือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จ�านวนหน่วย  มลูค่ายติุธรรม  

(บาท)

มลูค่าเงินลงทนุ 

ขนส่งและโลจิสติกส์  759,851,904.00 15.70

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 105,297,300  471,731,904.00 9.75

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน)  980,000  288,120,000.00 5.95

รวมหุ้นสามญั  4,586,284,775.00 94.75

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่36/92/58 - CB15D11B 11/12/15  30,000  29,923,796.80 0.62

งวดที ่37/91/58 - CB15D17B 17/12/15  5,000  4,985,598.45 0.10

งวดที ่31/91/58 - CB15N05B 05/11/15  100,000  99,889,088.90 2.06

งวดที ่29/91/58 - CB15O22B 22/10/15  50,000  49,970,736.32 1.03

งวดที ่28/182/58 - CB16114A 14/01/16  45,000  44,820,686.55 0.93

งวดที ่31/182/58 - CB16204A 04/02/16  25,000  24,878,538.21 0.51

รวมพนัธบตัร  254,468,445.23 5.25

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 4,916,168,419.67 บาท)  4,840,753,220.23 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

 ร้อยละของ 

ช่ือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จ�านวนหน่วย  มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

มลูค่าเงินลงทนุ 

หุ้นสามญั

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ธนาคาร  707,553,750.00 13.70

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)  2,858,500  564,553,750.00 10.93

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)  650,000  143,000,000.00 2.77

พาณิชย์  1,416,146,575.00 27.41

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ�ากดั (มหาชน)  9,022,600  406,017,000.00 7.86

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ�ากดั (มหาชน)         15,452,300  668,311,975.00 12.93

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ�ากดั (มหาชน)  26,704,500  341,817,600.00 6.62

วสัดกุ่อสร้าง  719,324,400.00 13.93

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน)  1,620,100  719,324,400.00 13.93

พลงังานและสาธารณูปโภค  114,182,000.00 2.21

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  308,600  114,182,000.00 2.21

อาหารและเครื่องด่ืม  690,597,350.00 13.37

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  9,556,200  575,761,050.00 11.15

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน)  3,146,200  114,836,300.00 2.22

ประกนัภยัและประกนัชีวิต  641,778,100.00 12.43

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)  7,419,400  641,778,100.00 12.43
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

 ร้อยละของ 

ช่ือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จ�านวนหน่วย  มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

มลูค่าเงินลงทนุ 

ขนส่งและโลจิสติกส์  486,668,400.00 9.42

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  109,610,000  486,668,400.00 9.42

รวมหุ้นสามญั  4,776,250,575.00 92.47

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดที ่35/91/57 - CB14D04B 04/12/14  160,000  159,492,288.86 3.09

งวดที ่23/182/57 - CB14D11A 11/12/14  5,000  4,982,122.37 0.10

งวดที ่36/91/57 - CB14D11B 11/12/14  40,000  39,857,863.04 0.77

งวดที ่24/182/57 - CB14D18A 18/12/14  5,000  4,980,226.60 0.10

งวดที ่33/91/57 - CB14N20B 20/11/14  20,000  19,951,896.80 0.39

งวดที ่4/364/56 - CB14O30A 30/10/14  70,000  69,912,771.85 1.35

งวดที ่29/182/57 - CB15122A 22/01/15  90,000  89,464,974.94 1.73

รวมพนัธบตัร  388,642,144.46 7.53

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 5,171,094,701.97 บาท)  5,164,892,719.46 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

 บาท 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทนุ 3

รายไดเ้งนิปนัผล 7  95,355,936.32  98,894,532.00 

รายไดด้อกเบีย้ 7  9,036,434.89  10,118,939.03 

รวมรายได้  104,392,371.21  109,013,471.03 

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 7  84,363,357.15  78,907,127.75 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5  1,687,267.13  1,578,142.47 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5, 7  6,749,068.59  6,312,570.21 

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  101,000.00  101,000.00 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 7  2,743,055.41  2,704,183.87 

รวมคา่ใชจ้า่ย  95,643,748.28  89,603,024.30 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ  8,748,622.93  19,410,446.73 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 3

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  (59,615,672.35)  57,224,896.92 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  (69,213,216.93)  245,588,306.85 

รวมรายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุท่ีเกิดขึน้และท่ียงัไม่เกิดขึน้ (128,828,889.28) 302,813,203.77 

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน (120,080,266.35) 322,223,650.50 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

 บาท 

2558 2557

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ  8,748,622.93  19,410,446.73 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  (59,615,672.35)  57,224,896.92 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (69,213,216.93) 245,588,306.85 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน (120,080,266.35) 322,223,650.50 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 

มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายในระหวา่งปี  1,502,442,023.82  2,150,585,396.15 

มลูคา่หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (1,535,936,907.36) (2,051,959,874.08)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธขิองทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (33,494,883.54) 98,625,522.07 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี (153,575,149.89) 420,849,172.57 

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  5,292,421,601.61  4,871,572,429.04 

สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี 5,138,846,451.72 5,292,421,601.61 

หน่วย

การเปล่ียนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี  146,932,185.3596  144,436,677.9152 

บวก : หน่วยลงทนุทีข่ายในระหวา่งปี  43,504,070.8787  60,857,239.3469 

หกั  :  หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (44,120,020.3565) (58,361,731.9025)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี  146,316,235.8818  146,932,185.3596 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน (120,080,266.35) 322,223,650.50 

ปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด�าเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด�าเนินงาน

การซือ้เงนิลงทนุ (5,692,072,150.50) (7,030,028,695.56)

การขายเงนิลงทนุ  5,892,644,330.62 7,024,691,129.88 

สว่นต�่ามลูคา่ตราสารหน้ีตดับญัชี  (5,261,570.17)  (7,241,695.75)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหน้ีจากดอกเบีย้ 412,472.91 (531,183.13)

การลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่  - 133,277.96 

การเพิม่ขึน้ในเจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทนุ  53,539,782.96  - 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (1,125,626.04) 1,507,009.14 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (318,263.49) 321,145.50 

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 59,615,672.35 (57,224,896.92)

รายการ(ก�าไร)ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 69,213,216.93 (245,588,306.85)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด�าเนินงาน 256,567,599.22 8,261,434.77 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงินสด

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

 บาท 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 1,502,442,023.82 2,150,585,396.15 

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (1,535,936,907.36) (2,051,959,874.08)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (33,494,883.54) 98,625,522.07 

เงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้สทุธิ 223,072,715.68 106,886,956.84 

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 136,619,621.25 29,732,664.41 

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 359,692,336.93 136,619,621.25 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินท่ีส�าคญั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

บาท

 2558  2557  2556 

ข้อมลูผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วยลงทนุ)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  36.0194  33.7280  28.8977 

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ*ิ  0.0578  0.1361  0.2232 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ**  (0.4423)  0.4073  16.2910 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ**  (0.5134)  1.7480  (11.6839)

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทัง้สิน้  (0.8979)  2.2914  4.8303 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี  35.1215  36.0194  33.7280 

อตัราสว่นของก�าไร(ขาดทนุ)สทุธติ่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  (2.28)  6.55  4.40 

อตัราสว่นการเงนิทีส่�าคญัและขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีส่�าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท)  5,138,846  5,292,422  4,871,572 

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  1.82  1.82  1.85 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  1.99  2.22  2.49 

อตัราสว่นของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)***  155.57  179.42  189.63 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

* ค�านวณจากจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี

** ขอ้มลูต่อหน่วยทีร่ายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี

เน่ืองจากชว่งเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

 *** ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิซึง่ไมร่วมถงึ

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส�าคญั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

บาท

 2555  2554  2553 

ข้อมลูผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วยลงทนุ)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  16.1186  16.1282  12.0104 

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ*ิ  0.4832  0.2053  0.1198 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ**  4.1024  8.5306  2.4200 

รายการก�าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ**  8.1935  (8.7455)  1.5780 

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทัง้สิน้  12.7791  (0.0096)  4.1178 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี  28.8977  16.1186  16.1282 

อตัราสว่นของก�าไร(ขาดทนุ)สทุธติ่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  64.29  0.53  29.11 

อตัราสว่นการเงนิทีส่�าคญัและขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีส่�าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท)  939,442  286,579  343,077 

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  1.92  1.94  1.95 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)  4.12  3.15  2.91 

อตัราสว่นของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)***  300.21  442.58  418.75 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

* ค�านวณจากจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี

** ขอ้มลูต่อหน่วยทีร่ายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี

เน่ืองจากชว่งเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

 *** ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิซึง่ไมร่วมถงึ

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

 กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2537 โดยมเีงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบง่เป็น 500 ลา้นหน่วยลงทนุ 

มลูคา่หน่วยละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากดั (“บรษิทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล 

ผลประโยชน์ของกองทนุ

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยจะลงทุนใน

ตราสารทนุไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารหนี้และเงนิฝาก 

 กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

2.	 เกณฑก์ารจดัท�างบการเงิน

 งบการเงนิของกองทุนจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”)  

รวมถงึการตคีวามทีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

ของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงนิไดจ้ดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบทีก่�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 106 

เรือ่ง “การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนินธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ”

 งบการเงนิของกองทุนไดจ้ดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดงักล่าวเป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องการจดัท�ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

กองทนุไดจ้ดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชใีหใ้ชก้รอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) 

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่ดงัต่อไปน้ี

 (ก) กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่มผีลบงัคบัใชท้นัทใีนปี 2557

 (ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

  เงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการที ่

  เกีย่วขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและ 

  การด�าเนินงานทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงานด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 สญัญาเชา่ด�าเนินงาน-สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบ 

  กฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน  

  การบรูณะและหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 

  และการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี

  ฉบบัที ่29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพ 

    เศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้

 กองทนุยงัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่ดงัต่อไปน้ี

 (ก) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปน้ี
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบญัชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2557) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) สนิคา้คงเหลอื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2557) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทาง 

  บญัชแีละขอ้ผดิพลาด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557)  สญัญาก่อสรา้ง  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2557) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเชา่

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชสี�าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผย 

  ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

  เงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2557) ตน้ทนุการกูย้มื  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิการ 

  ทีเ่กีย่วขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมือ่ออกจากงาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบญัชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2557)  เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และการรว่มคา้  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ 

  ทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2557) ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2557) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2557) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้  

  และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2557) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธุรกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและ         

  การด�าเนินงานทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) สว่นงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11  การรว่มการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มม่คีวาม 

  เกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนินงาน
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบญัชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเชา่ด�าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษ ี

  ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบ 

  กฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1   

  (ปรบัปรงุ 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

  การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4  

  (ปรบัปรงุ 2557)

การประเมนิวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5  

  (ปรบัปรงุ 2557) 

สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน         

  การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  

  (ปรบัปรงุ 2557)

การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี

  ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การรายงาน 

    ทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10  

  (ปรบัปรงุ 2557)

งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12  

  (ปรบัปรงุ 2557)

ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13  

  (ปรบัปรงุ 2557)

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/	

การตีความมาตรฐานการบญัชี/	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 ขอ้จ�ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้ก�าหนด 

  เงนิทนุขัน้ต�่าและปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี     

    ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 

      2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15  

  (ปรบัปรงุ 2557) 

สญัญาส�าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 

  (ปรบัปรงุ 2557)

การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 

  (ปรบัปรงุ 2557) 

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 ตน้ทนุการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติส�าหรบั 

  เหมอืงผวิดนิ

 (ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2558) สนิคา้คงเหลอื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2558) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ 

  ทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาก่อสรา้ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2558) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเชา่

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2558) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2558) การบญัชสี�าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผย 

  ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2558) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

  เงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2558) ตน้ทนุการกูย้มื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล  

  หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2558) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เมือ่ออกจากงาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2558) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และการรว่มคา้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ 

  ทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2558) ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2558) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้  

  และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2558) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2558) การรวมธุรกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาประกนัภยั

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและ 

  การด�าเนินงานทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2558) การส�ารวจและประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558) สว่นงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การรว่มการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มม่คีวาม 

  เกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเชา่ด�าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษ ี

  ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่�าขึน้ตามรปูแบบ 

  กฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2558) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

  การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			

การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

  (ปรบัปรงุ 2558)

สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน  

  การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี

  ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การรายงานทาง 

    การเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 

  (ปรบัปรงุ 2558)

งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 

  (ปรบัปรงุ 2558)

ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

  (ปรบัปรงุ 2558)

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 

  (ปรบัปรงุ 2558)

ขอ้จ�ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้ก�าหนด 

  เงนิทนุขัน้ต�่าและปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี 

    ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 

      2558) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15  

  (ปรบัปรงุ 2558)

สญัญาส�าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17  

  (ปรบัปรงุ 2558)

การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 

  (ปรบัปรงุ 2558)

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 

  (ปรบัปรงุ 2558)

ตน้ทนุการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติส�าหรบั 

  เหมอืงผวิดนิ
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 ฝา่ยบรหิารของกองทนุไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) มาตรฐาน

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิส�าหรบัปีทีเ่ริม่ใช้

3.	 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

 การวดัค่าเงินลงทนุ

 เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ�านวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิลงทนุ

ประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ ล่าสุด

ของวนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ

 - หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีไ่มม่ตีลาดซือ้ขายรองรบั แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมทีป่ระมาณขึน้โดยผูจ้ดัการกองทุน 

ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

 - หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ

 - กองทุนใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่ายในการก�าหนดมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหน้ี ซึง่มอีายคุรบก�าหนดภายใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหน้ีนัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจ�าหน่าย

อยา่งเป็นสาระส�าคญั

 ก�าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ

 ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั

 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 เงนิปนัผลรบัรบัรูเ้ป็นรายไดน้บัแต่วนัทีป่ระกาศจา่ยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั

 รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค�านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 คา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

 บญัชสี่วนเกนิและส่วนลดมลูค่าตราสารหน้ีตดัจ�าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีต่ดัจ�าหน่ายน้ีแสดง

เป็นรายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีจ่�าหน่ายเงนิลงทนุ
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 การใช้ประมาณการทางบญัชี

 ในการจดัท�างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้คา่ใชจ้า่ย และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว ้   

4.	 ก�าไรสะสมต้นปี										  

บาท

2558 2557

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสมวนัที ่7 ต.ค. 37) 117,150,242.29 97,739,795.56

ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม

  (เริม่สะสมวนัที ่7 ต.ค. 37)

 

803,478,159.73

 

746,253,262.81

ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม 

  (เริม่สะสมวนัที ่7 ต.ค.37)

 

(6,201,982.51)

 

(251,790,289.36)

ก�าไรสะสมตน้ปี 914,426,419.51 592,202,769.01

5.	 ค่าธรรมเนียมการจดัการ	ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน สรปุไดด้งัน้ี

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 วนัที ่6 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบดว้ย

บาท อตัราดอกเบีย้	(%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 5,963,922.78 5,421,389.36 0.375 0.375

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 241,103,991.06 1,224,376.05 0.62 1.000

ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) 112,624,423.09 129,973,855.84 1.00 1.700

รวมเงนิฝากธนาคาร 359,692,336.93 136,619,621.25

7.	 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

	 ในระหว่างปี กองทุนมรีายการธุรกิจระหว่างกนัที่ส�าคญักบับรษิัทจดัการ และกิจการอื่นซึ่งมผีู้ถือหุ้น และ/หรอื

กรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทุน รายการทีส่�าคญัดงักล่าวส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 6 ตุลาคม 2558 และ 2557  

มดีงัต่อไปน้ี

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 84,363,357.15 78,907,127.75 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)

รายไดเ้งนิปนัผล 10,386,000.00 17,157,000.00 ตามทีป่ระกาศจา่ย

ดอกเบีย้รบั 28,448.05 40,733.29 ราคาตลาด

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 6,749,068.59 6,312,570.21 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 445,446.20 360,968.00 ราคาตลาด

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 548,590.73 679,101.76 ราคาตลาด

ซือ้เงนิลงทนุ 537,580,083.29 164,562,567.19 ราคาตลาด
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

ขายเงนิลงทนุ 846,108,035.62 224,469,616.97 ราคาตลาด

บริษทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)

คา่นายหน้า 1,640,953.28 1,942,849.02 ราคาตลาด

บริษทั	กรงุเทพประกนัชีวิต	จ�ากดั	(มหาชน)

รายไดเ้งนิปนัผล 8,206,896.80 4,262,835.00 ตามทีป่ระกาศจา่ย

ซือ้เงนิลงทนุ 42,109,601.13 27,919,803.38 ราคาตลาด

ขายเงนิลงทนุ 40,854,976.34 164,187,328.91 ราคาตลาด

 ณ วนัที ่6 ตุลาคม 2558 และ 2557 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                          

บาท

2558 2557

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 8,031,278.56 9,160,670.57

ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)

เงนิลงทนุ - 564,553,750.00

เงนิฝากธนาคาร 5,963,922.78 5,421,389.36

ดอกเบีย้คา้งรบั 7,045.08 16,963.99

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 267,434.59 266,744.85

บริษทั	กรงุเทพประกนัชีวิต	จ�ากดั	(มหาชน)

เงนิลงทนุ 541,791,120.00 641,778,100.00
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 กองทนุมรีายการธุรกจิกบักองทนุอืน่ ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมเดยีวกนัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

6 ตุลาคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี

บาท

2558 2557

ซือ้เงนิลงทนุ 6,851,250.00 19,937,728.80

ขายเงนิลงทนุ - 49,940,618.50

8.	 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทนุ

 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่6 ตุลาคม 2558 โดยไมร่วมเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ�านวนเงนิ 

11,584.72 ลา้นบาท (ปี 2557: จ�านวนเงนิ 14,054.72 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 220.42 (ปี 2557: รอ้ยละ 285.88)  

ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี

9.	 การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก�าไรหรอื

การคา้

 มลูค่ายติุธรรม

 เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นหลกัทรพัย์

ในความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยถอืตามราคาทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด ดงันัน้ กองทนุเชือ่วา่มลูคา่ตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิดงักลา่วจงึแสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระส�าคญั

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คอื โอกาสทีร่าคาตราสารหน้ีอาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดมี

การเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สงูขึน้ ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ใน

ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหน้ีมอีายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนัน้กจ็ะมคีวาม

ออ่นไหวต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้ 

	 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

 กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากกองทนุมลีกูหน้ี อยา่งไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่วจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทนุจงึไมค่าดวา่

จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หน้ี
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 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน

 กองทนุไมม่สีนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ดงันัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 ความเส่ียงด้านตลาด

 กองทุนมคีวามเสีย่งด้านตลาดเน่ืองจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงนิลงทุน 

ดงักล่าวขึน้อยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึง่สภาวะการณ์ดงักล่าว

อาจมผีลกระทบดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการด�าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกตราสาร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิของ 

ผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอื 

ลดลงได้

	 การบริหารความเส่ียง

 กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การกระจาย

ประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ

10.	 การอนุมติังบการเงิน

 งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี�านาจของกองทนุเมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2558
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท�าธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี

ส้ินสดุ	ณ	วนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

ล�าดบัท่ี รายช่ือ

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	 

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั	(www.bblam.co.th)	และทีเ่วบ็ไซตข์องส�านกังาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัการถือหน่วยลงทนุ

ณ	วนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง	(Voting)	กรณีกองทนุเป็นผูถื้อหุ้น

ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี	7	ตลุาคม	2557	ถึงวนัท่ี	6	ตลุาคม	2558

วนัท่ีใช้สิทธิ บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครัง้
ท่ีเชิญ
ประชมุ

จ�านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ

บนัทึกเหตผุล
กรณีไม่เหน็ด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คดัค้าน งดออก

เสียง

13 ต.ค. 57 บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร์ 1 7 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

งดออกเสยีง

12 ธ.ค. 57 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 5 0 0 -

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

25 ธ.ค. 57 บมจ. การบนิกรงุเทพ 1 2 0 2 วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ซึง่ 

ประชมุเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 

งดออกเสยีง

วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง

8 ม.ค. 58 บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร์ 1 1 1 1 วาระที ่2 ไมอ่นุมตัใิหบ้รษิทั และ/หรอื

บรษิทัยอ่ยเขา้ท�ารายการซือ้เงนิลงทนุ

ในเมโทร แคช แอนด ์แครี ่เวยีดนาม 

ลมิเิตด็ ภายใตเ้งือ่นไขใหม ่ซึง่ประกอบ

ดว้ยเงือ่นไขเดมิทีไ่ดพ้จิารณาไปแลว้

ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่

1/2557 รวมทัง้เงือ่นไขเพิม่เตมิทีย่งั

ไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ (ไมเ่หน็ดว้ย)

วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง 

25 ม.ีค. 58 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 8 0 0 -
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วนัท่ีใช้สิทธิ บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครัง้
ท่ีเชิญ
ประชมุ

จ�านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ

บนัทึกเหตผุล
กรณีไม่เหน็ด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คดัค้าน งดออก

เสียง

3 เม.ย. 58 บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล

1 10 0 0 -

10 เม.ย. 58 บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 1 8 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง

17 เม.ย. 58 บมจ. กรงุเทพดสุติเวชการ 1 8 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง

17 เม.ย. 58 บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร์ 1 10 0 1 วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง

22 เม.ย. 58 บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 1 11 0 1 วาระที ่12 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง

23 เม.ย. 58 บมจ. การบนิกรงุเทพ 1 4 0 1 วาระที ่5 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง

23 เม.ย. 58 บมจ. ซพี ีออลล์ 1 7 0 1 วาระที ่5 คดัคา้นเลอืก นายธนินท์

เจยีรวนนท ์และนายสภุกติ เจยีรวนนท์

เขา้เป็นกรรมการเน่ืองจากเขา้ประชมุ

กรรมการบรษิทัต�่ากวา่ 75%

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

งดออกเสยีง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 8 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

งดออกเสยีง

24 เม.ย. 58 บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 1 7 0 2 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

งดออกเสยีง

29 เม.ย. 58 บมจ. กรงุเทพประกนัชวีติ 1 7 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

งดออกเสยีง
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน

(Soft	Commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ�ากดั 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ�ากดั 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ�ากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ�ากดั 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ 

จ�ากดั (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ�ากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ�ากดั 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
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บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส 

(ประเทศไทย) จ�ากดั

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ�ากดั

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี 

(ประเทศไทย) จ�ากดั

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 21 ตุลาคม 2558 



บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

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


