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ความเหน็ของบรษิทัจดัการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงมนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี

 ในชว่งครึง่ปหีลงัของป	ี 2556	ตลาดเงนิตลาดทนุเตม็ไปดว้ยความผนัผวน	ทัง้จากกระแสเงนิทนุไหลเขา้-ออก	

จากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิเงนิปรมิาณ	 (QE)	ของประเทศตา่งๆ	กบัความกงัวลเกีย่วกบัภาคการเงนิการคลงัของ

สหรฐั	ปรมิาณพนัธบตัรรฐับาลไทยสำหรบัปงีบประมาณ	2557	ทีจ่ะออกมา	 รวมไปถงึความคาดหวงัจากแผนพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ	วงเงนิ	 2.2	ลา้นบาท	รวมทัง้ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง	สง่ผลใหค้ณะกรรมการ

นโยบายการเงนิมมีตใิหล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง	0.25%	จาก	2.50%	เปน็	2.25%	ตอ่ป	ีเมือ่วนัที	่27	พฤศจกิายน	2556	

ทีผ่า่นมา	รวมทัง้การทีต่ลาดมกีารคาดการณว์า่จะมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้นโบายลดอกี	ทำใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

และอตัราแลกเปลีย่นผนัผวนมาก	

	 ลา่สดุในการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	วนัที	่ 22	มกราคม	2557	มมีตใิหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบาย		

อยูท่ี	่ 2.25%	ตอ่ป	ี เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนือ่ง	 โดยเศรษฐกจิสหรฐัมกีารขยายตวัไดด้จีากอปุสงค	์	

ในประเทศ	ขณะทีก่ารสง่ออกของเอเชยีเริม่ฟืน้ตวั	 สว่นเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที	่ 4	คาดวา่จะขยายตวัตำ่กวา่ทีค่าด		

จากอปุสงคใ์นประเทศความไมแ่นน่อนของสถานการณท์างการเมอืงมผีลตอ่ความเชือ่มัน่ภาคเอกชนลดลง	ซึง่สง่

ผลกระทบตอ่แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกจิในระยะตอ่ไป	ดา้นการสง่ออกแมเ้ริม่มสีญัญาณการฟืน้ตวัในบางกลุม่

อตุสาหกรรม	แตโ่ดยรวมยงัขยายตวัในอตัราตำ่	สว่นแนวโนม้ป	ี2557	คาดวา่จะขยายตวัประมาณ	4%	จากเดมิ	4.8%	

	 จากการทีเ่ศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ขยายตวัตำ่กวา่ทีค่าดการณไ์ว	้ทัง้จากภาคการสง่ออกทีย่งัไมไ่ดร้บัประโยชน์

เตม็ทีจ่ากการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลก	และจากสนิเชือ่ภาคเอกชนทีช่ะลอตวัลงสอดคลอ้งกบัทศิทางเศรษฐกจิ	 รวมทัง้

ความลา่ชา้จากการลงทนุภาครฐั	ผนวกกบัความไมแ่นน่อนทางการเมอืง	ทำใหค้าดวา่อตัราดอกเบีย้นโยบายจะยงัคงอยู่

ในระดบัตำ่เชน่นีใ้นชว่งครึง่ปแีรกและมแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัลดลงไดอ้กี	หากผลกระทบตา่งๆมผีลตอ่เศรษฐกจิไทยอยา่งม	ี	

นยัสำคญั	เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ	

	 สำหรบัแนวโนม้ในอกี	1	ปขีา้งหนา้นัน้	กองทนุบวัหลวง	มองวา่อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีจ้ะผนัผวนสงู

จากกระแสเงนิทนุไหลเขา้ออของนกัลงทนุตา่งชาต	ิ โดยเฉพาะเมือ่มกีารลดวงเงนิซือ้คนืพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรฐั	
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(QE	 Tapering)	 นอกจากนี	้ สภาคองเกรสของสหรฐัอเมรกิากย็งัตอ้งพจิารณากฏหมายงบประมาณและเพดานหนี้

สาธารณะอกีครัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ	์2557	ซึง่จะทำใหเ้กดิความผนัผวนขึน้อกีครัง้ในทกุตลาด	

	 สำหรบัการลงทนุ	ตัง้แตว่นัที	่ 1	 ธนัวาคม	2555	ถงึวนัที	่ 30	พฤศจกิายน	2556	กองทนุเปดิบวัหลวงมนันี่

มารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพีมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิณ	วนัที	่ 30	พฤศจกิายน	2556	 เทา่กบั	 1,372.04	 ลา้นบาท	หรอื	

10.9016	บาทตอ่หนว่ยลงทนุ	และมผีลการดำเนนิงานยอ้นหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ป	ีคดิเปน็รอ้ยละ	2.23	

										 บลจ.บวัหลวง	 ขอกราบขอบพระคณุทา่นผู้ถอืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีใ่หค้วามไวว้างใจ	 และขอใหค้ำมัน่วา่

บรษิทัจะบรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวงั	รอบคอบ	ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ	ทีก่ำหนด	และยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

วชิาชพีโดยเครง่ครดั	

	

	

	 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม	

	 บลจ.บวัหลวง	
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	 จำกดั	 จดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำกดัเลขที	่ 0105535049700							

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

อนุญาตจากกระทรวงการคลัง	 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที	่		

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

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 75.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำกดั	(มหาชน)	 10.0	

Asia	Financial	Holdings	Ltd.	 10.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัภยั	จำกดั	(มหาชน)	 5.0	

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ แบง่ตามสว่นนโยบายลงทนุ

ตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตา่งประเทศ

นางวรวรรณ	ธาราภมู	ิ /	 /	 /	

นายพรีพงศ	์จริะเสวจีนิดา	 /	 -	 /	

นางสาวสดุารตัน	์	ทพิยเทอดธนา	 /	 -	 /	

นางอตกิานต	์พานชิเกษม	 -	 /	 /	

นางสาวชนกิานต	์ลลีาธรรมรตัน	์ -	 /	 /	

นางสาวดษุฎ	ีภูพ่ฒัน	์ /	 -	 /	

นางสาวปรยินชุ	คลอ่งคำนวณการ	 -	 /	 /	

นางสาวอรณุ	ีศลิปการประดษิฐ	 -	 /	 -	

นางสาวศริารตัน	์อรณุจติต	์ -	 /	 -	

นายเจฟ	สธุโีสภณ	 /	 -	 /	

นายพชิญ	ฉตัรพลรกัษ	์ -	 -	 /	
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	 ภาวะการลงทนุในชว่งทีผ่า่นมาและมมุมองตอ่การลงทนุ

	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ

 เศรษฐกจิไทยเริม่มสีญัญาณทีด่ขีึน้	 โดยปจัจยัลบตา่งๆ	ทีย่งัคงกดดนัเศรษฐกจิไทยอยู	่ ไดแ้ก	่ ปญัหาหนี้

ครวัเรอืนระดบัสงู	 ราคาสนิคา้เกษตรตกตำ่	 และการชะลอตวัของการผลติภาคอตุสาหกรรม	 เริม่ฟืน้ตวัขึน้บา้งแลว้

ในหลายส่วน	 จากข้อมูลเศรษฐกิจไทยของเดือนสิงหาคม	 ดัชนีการบริโภคเอกชนสามารถขยายตัวได	้ 0.6%	 y-y	

พลกิจากทีต่ดิลบในชว่ง	 3	 เดอืนกอ่นหนา้	 การลงทนุภาคเอกชนแมว้า่จะยงัหดตวั	 4%	 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั

ของปกีอ่น	 แตเ่ปน็อตัราการหดตวัทีล่ดลง	 ในขณะทีป่รมิาณขายปนูซเีมนตย์งัขยายตวัไดท้ีร่ะดบั	 10.3%	 y-y	ตาม

การกอ่สรา้งทีย่งัเตบิโตได	้นบัเปน็สญัญาณทีด่วีา่	เศรษฐกจิไทยนา่จะผา่นจดุตำ่สดุไปแลว้ในไตรมาส	2/56	

	 ดงันัน้	 ในชว่งทีเ่หลอืของป	ี 2556	และป	ี 2557	 เศรษฐกจิไทยนา่จะคอ่ยๆ	ดขีึน้และกลบัเขา้สูก่ารขยายตวั

ระดบัปกต	ิซึง่ทางสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	(สศค.)	ไดป้ระเมนิวา่	เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัได	้3.7%	ในป	ี2556	

ลดลงจากประมาณการครัง้กอ่นที	่ 4.5%	และป	ี 2557	คาดวา่จะขยายตวัได	้ 5.1%	 โดยถกูขบัเคลือ่นจากการลงทนุ

ของทั้งเอกชนและรัฐบาลเป็นหลัก	 รวมทั้งการส่งออกที่จะฟื้นตัว	 แต่ด้านการบริโภคเอกชน	 สศค.	 ประเมินว่า		

จะขยายตวัเพยีง	2.1%	ในป	ี2556	แตจ่ะคอ่ยๆ	ฟืน้ตวัเปน็ขยายตวั	3.4%	ในป	ี2557	

	 ปจัจยัสำคญัในตา่งประเทศ	ไดแ้ก	่

	 เศรษฐกิจสหรัฐ	 ยังสามารถขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 การปิดหน่วยงานราชการในช่วงเดือน

ตลุาคมทีผ่า่นมาแมจ้ะสง่ผลลบตอ่	GDP	สหรฐั	 ในไตรมาส	 4/56	 แตก่เ็ปน็เรือ่งทีต่ลาดไดร้บัรูไ้ปแลว้	ปจัจยัสำคญั		

ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินจึงน่าจะมาจากการตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆ	 ของภาครัฐเป็นหลัก	 ได้แก	่

ประเดน็การลด	QE	(QE	Tapering)	ซึง่นา่จะเลือ่นออกไปในชว่งตน้ป	ี2557	ทัง้นี	้การ	Tapering	QE	นัน้เปน็เพยีง

จดุเริม่ตน้ของการเปลีย่นทศิทางนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั	(Fed)	เพือ่ปรบัทกุอยา่งใหเ้ขา้สูภ่าวะปกต	ิ

(Normalization)	 แตย่งัหา่งไกลจากการเริม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อยูม่าก	 สว่นการพจิารณาเพิม่เพดานหนีท้ีจ่ะถกู

เลื่อนไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ	์ 2557	 นั้นก็อาจจะทำให้เกิดความผันผวนต่อตลาดในระยะสั้นบ้าง	 แต่น่าจะ

สามารถผา่นพน้ไปไดใ้นทีส่ดุ	

	 เศรษฐกิจยูโรโซนแม้จะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	 แต่ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวในอนาคต		

เปน็เรือ่งทีน่า่จบัตา	เชน่เดยีวกบั	เศรษฐกจิญีปุ่น่	ทีใ่ชน้โยบาย	‘Abenomics’	เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิแตป่รมิาณการสง่ออก

ของญีปุ่น่กลบัไมก่ระเตือ้งขึน้	การคาดหวงัการฟืน้ตวัอยา่งยัง่ยนืของสองภมูภิาคนีจ้งึมคีวามไมแ่นน่อนอยูค่อ่นขา้งมาก	

แตป่ระโยชนข์องการกระตุน้เศรษฐกจิของญีปุ่น่ทีน่า่จะเปน็ผลบวกตอ่ไทยกค็อื	 การอดัฉดีเมด็เงนิของธนาคารกลาง

ญีปุ่น่นัน้จะทำใหม้เีงนิทนุไหลเขา้มาลงทนุในภมูภิาคอาเซยีนเพิม่ขึน้	ซึง่ไทยกจ็ะไดร้บัอานสิงสไ์ปดว้ย	
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	 การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีเปน็อกีปจัจยัเสีย่งทีอ่าจจะกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย	ถงึแมว้า่ตวัเลขเศรษฐกจิ

ลา่สดุยงัไมม่อีะไรนา่กงัวลมาก	 เชน่	การขยายตวัของ	GDP	ของจนีใน	ไตรมาส	3/56	ยงัออกมาดกีวา่คาดที	่ 7.8%	

และดชันทีางธรุกจิอืน่ๆ	เชน่	PMI	ยงัอยูใ่นระดบัทรงตวัได	้อยา่งไรกต็าม	แตย่งัมปีจัจยัอืน่ทีย่งัมคีวามไมช่ดัเจนอยูอ่กี	

โดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัภาวะสนิเชือ่ในจนีซึง่ไมค่อ่ยเปดิเผยมากนกั	ในชว่งปลายเดอืนตลุาคมทีผ่า่นมา	ธนาคาร

พาณชิยข์นาดใหญใ่นจนีไดต้ัง้สำรองหนีส้ญูเพิม่ขึน้	แสดงใหเ้หน็ถงึความไมแ่นน่อนของเศรษฐกจิจนี	ซึง่ยงัตอ้งปรบั

โครงสรา้งอกีมาก	ซึง่จะกดดนัอตัราการขยายตวัในระยะยาว	และอาจจะมเีรือ่งทีก่ระทบตอ่ภาวะการลงทนุได	้

	 มมุมองการลงทนุในตราสารหนีข้องกองทนุบวัหลวง

	 ในชว่งเดอืนกนัยายน-ตลุาคม	มเีมด็เงนิจากนกัลงทนุตา่งชาตไิหลกลบัเขา้สูต่ลาดเกดิใหมอ่กีครัง้	 รวมถงึ

ตลาดตราสารหนีไ้ทยทีม่ยีอดเงนิลงทนุกวา่	1	แสนลา้นบาท	หลงัจากความกงัวลทางดา้นประเดน็ทัง้ภาคการเงนิและ

การคลงัของสหรฐัคลีค่ลายลง	สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยปรบัตวัลดลงตอ่เนือ่งจากชว่งกอ่นหนา้	

	 ขณะทีผ่ลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	(กนง.)	ในวนัที	่16	ตลุาคม	มมีตเิอกฉนัทค์งอตัราดอกเบีย้		

นโยบายที	่ 2.5%	 ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว	้ โดย	 กนง.มีมุมมองว่า	 เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟื้นตัว		

อย่างช้าๆ	 จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มทรงตัวภายใต้ภาวะการเงินที่ผ่อนปรน	 แต่มีความ

เสีย่งจากความไมแ่นน่อนของการฟืน้ตวัจากเศรษฐกจิโลก	และความลา่ชา้ในการเบกิจา่ยโครงการลงทนุของภาครฐั	

ขณะทีค่วามกงัวลตอ่ภาระหนีส้นิภาคครวัเรอืนเริม่ลดลงหลงัการเรง่ขึน้ชะลอลง	 และดว้ยอตัราเงนิเฟอ้ทัว่ไปทีอ่ยูใ่น

ระดบัตำ่เพยีง	2.36%	ทัง้นี	้กองทนุบวัหลวง	คาดวา่	ในการประชมุครัง้สดุทา้ยของป	ี2556	ในเดอืนพฤศจกิายนนัน้	

กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ	 2.50%	 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว	 ยังคงเหมาะสมกับ

เศรษฐกจิไทยทีค่อ่ยๆ	ฟืน้ตวัและความเสีย่งของเศรษฐกจิโลกทีย่งัคงมอียู	่อนัจะเขา้มากระทบได	้

	 สว่นแนวโนม้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรในระยะขา้งหนา้	 	 กองทนุบวัหลวง	คาดวา่	มโีอกาสปรบัตวัลดลง

อกีตามกระแสเงนิไหลเขา้จากนกัลงทนุตา่งชาต	ิ เนือ่งจากมแีนวโนม้ที	่ Fed	 จะยงัคงมาตรการ	QE	ตอ่ไปอกีระยะ

หนึง่เพือ่สนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิสหรฐัทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปดิหนว่ยงานภาครฐับางสว่นในชว่ง

ทีผ่า่นมา	ประกอบกบัความไมแ่นน่อนทีจ่ะกลบัมาอกีครัง้ในชว่งเดอืนมกราคม–กมุภาพนัธ	์ 2557	ทีส่ภาคองเกรส

ตอ้งกลบัมาพจิารณาเรือ่งกฎหมายงบประมาณ	และเพดานหนีส้าธารณะอกีครัง้		

	

	 บลจ.บวัหลวง	

	 29	ตลุาคม	2556	
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กองทนุเปดิบวัหลวงมนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี

	 กองทนุเปดิบวัหลวงมนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี	 เปน็กองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	

จำกดั	ไดร้บัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ใหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ระดมุทนุจากผูล้งทนุทัว่ไปในประเทศ	โดย

มจีำนวนเงนิทนุจดทะเบยีน	 5,000	 ลา้นบาท	 (ประกอบดว้ยหนว่ยลงทนุ	 500	 ลา้นหนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	

10.00	 บาท)	 เปน็กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	 ทีม่ลีกัษณะเปน็กองทนุรวมตลาดเงนิทีม่กีารลงทนุในต่างประเทศ

บางสว่น	และมนีโยบายลงทนุในตราสารแหง่หนี	้และหรอืเงนิฝาก	ประเภทรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ	ซึง่ไมก่ำหนดระยะ

เวลาสิน้สดุของกองทนุ	

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	 จำกดั	 จะบรหิารกองทนุเปดิบวัหลวงมนันีม่ารเ์กต็เพือ่การ

เลีย้งชพี	ตามขอ้บงัคบัทีก่ำหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนตลอดจนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ.	 2535	 และประกาศของคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	 โดยม	ีบมจ.	 ธนาคารกสกิรไทย	

เปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ	ซึง่ทำหนา้ทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดำเนนิงานของ

บรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ	
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์
	

เรยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงมนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี

	 ข้าพเจ้า	 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	 ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน	์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวง		

มนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี	ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	สำหรบัระยะเวลา

ตัง้แตว่นัที	่1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	ถงึวนัที	่30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2556	แลว้	 	 	

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการจดัการกองทนุเปดิ							

บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ	 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ	 และ

ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย	์และตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	

	

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย

	

	

																							(นางศริพิร	ทองธาน)ี																																										(นางสาวพัทธนันท์	รัตนปฤณ)	

																ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์																																					หวัหนา้สว่น	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์

	

	

	

วนัที	่11	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	
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ผลการดำเนนิงานของกองทนุ

ณวนัที่30พฤศจกิายน2556

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั(%)

3เดือน
ตั้งแต่30ส.ค.56
ถึง29พ.ย.56*

6เดือน
ตัง้แต่31พ.ค.56
ถึง29พ.ย.56*

1ปี
ตั้งแต่30พ.ย.55
ถึง29พ.ย.56*

3ปี
ตั้งแต่26พ.ย.53
ถึง29พ.ย.56*

มลูคา่หนว่ยลงทนุ**(บาท) 10.8433	 10.7907	 10.6694	 10.1841	

กองทนุเปดิบวัหลวง

มนันีม่ารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี

2.11	 2.05	 2.23	 2.35	

เกณฑม์าตรฐาน(1)*** 2.19	 2.17	 2.23	 2.36	

เกณฑม์าตรฐาน(2)*** 1.61	 1.61	 1.61	 1.66	

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้	 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน	

*		วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำการก่อนหน้า	

	**	มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	

*	**	เกณฑ์มาตรฐาน(1)	หมายถึง	พันธบัตรรัฐบาล	 (Zero	Rate	Return	 (ZRR))	อายุ	 1	 เดือน	 ร้อยละ	 50	ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ	3	เดืิอน	วงเงิน	1	ล้่านบาท	เฉลี่ยของ	ธ.กรุงเทพ	ธ.กสิกรไทย	และ	ธ.ไทยพาณิชย์	ร้อยละ	40	และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน	ระหว่าง
ธนาคารสำหรับระยะเวลา	1	 เดือน	สกุลเงินดอลล่าร์	 สหรัฐ	 (SIBOR1M)	ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง	ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	
บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ	Credit	Spread	ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ	A	อายุ	1	เดือน	ร้อยละ	10	

	 	 เกณฑม์าตรฐาน(2)	หมายถงึ	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจำ	3	เดือนของ	ธ.กรุงเทพ	ธ.กสิกรไทย	และธ.ไทยพาณิชย์	

การลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงนิ	 ไมใ่ชก่ารฝากเงนิ	 และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ	 โดยผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทนุคนื
จากกองทนุรวมตลาดเงนิครบเตม็จำนวนได	้
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รายละเอยีดการลงทนุการกูย้มืเงนิและการกอ่ภาระผกูพนั

ณวนัที่30พฤศจกิายน2556

รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 1,080,324,633.87 78.74

พันธบัตร 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 522,894,912.60	 38.11

พนัธบตัรธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	 50,685,763.50	 3.69

หุ้นกู้ 	

อันดับความน่าเชื่อถือ	AAA	 39,720,368.61	 2.89

อันดับความน่าเชื่อถือ	AA-	 50,835,881.03	 3.71

อันดับความน่าเชื่อถือ	A+	 71,458,396.63	 5.21

อันดับความน่าเชื่อถือ	A	 10,155,650.40	 0.74

อันดับความน่าเชื่อถือ	BBB	 30,673,696.20	 2.24

ตั๋วแลกเงิน 127,113,403.47	 9.26

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 66,438,493.15	 4.84

ตั๋วเงินคลัง 54,953,046.85	 4.01

เงินฝากธนาคาร 55,395,021.43	 4.04
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รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 279,907,806.35 19.89

ประเทศจีน 

บัตรเงินฝาก 175,825,716.77	 12.81

ประเทศอินโดนีเซีย 	

เงินฝากธนาคาร 97,082,089.58	 7.08

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,372,042,900.02

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9016
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

รายงานสรปุจำนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี้เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุณวนัที่29พฤศจกิายน2556*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%NAV

กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ	1. 628.49 45.79

กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	 ธนาคารพาณชิย	์หรอื

บรษิทัเงนิทนุเปน็ผูอ้อก	ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั	ผูส้ลกัหลงั	หรอืผูค้ำ้ประกนั	

2. 115.29 8.40

กลุม่ตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้	3. 329.94 24.05

กลุม่ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	 เชน่	 ธรุกรรมการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื	เปน็ตน้	

4. 0 0

กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม	่ ตามประกาศสำนักงาน	

ก.ล.ต.	เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุ	

5. 0 0

*	วันทำการสุดท้ายของเดือน	

	

•
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารแหง่หนี้ เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุ

หรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ณวนัที่30พฤศจกิายน2556

ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/
ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่
เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.	ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงการคลัง	 -	 11/12/13	 -	 45,000,000.00	 44,969,438.57	

2.	ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงการคลัง	 -	 25/12/13	 -	 10,000,000.00	 9,983,608.28	

3.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 03/12/13	 -	 5,000,000.00	 4,999,324.75	

4.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 02/01/14	 -	 5,000,000.00	 4,989,065.06	

5.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 02/01/14	 -	 15,000,000.00	 14,966,933.33	

6.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 65,000,000.00	 64,825,769.69	

7.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 09/01/14	 -	 35,000,000.00	 34,906,383.95	

8.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 16/01/14	 -	 70,000,000.00	 69,781,898.11	

9.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 23/01/14	 -	 70,000,000.00	 69,746,809.53	

10.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 30/01/14	 -	 90,000,000.00	 89,629,376.39	

11.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 20/02/14	 -	 35,000,000.00	 34,803,820.87	

12.	พันธบัตร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 -	 20/02/14	 -	 135,000,000.00	 134,245,530.92	

13.	พันธบัตร	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	

-	 06/12/13	 -	 50,000,000.00	 50,685,763.50	

14.	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 -	 14/02/14	 -	 40,000,000.00	 41,032,876.71	

15.	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารอาคารสงเคราะห	 -	 27/05/14	 -	 25,000,000.00	 25,405,616.44	

16.	ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	 -	 29/01/14	 -	 50,000,000.00	 49,753,850.35	

17.	ตั๋วแลกเงิน	 บจก.	วทิยกุารบนิแหง่ประเทศ

ไทย	

-	 31/03/14	 -	 12,661,688.00	 12,553,708.70	

•
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/
ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่
เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

18.	ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	อยธุยา	แคปปติอล	ออโต	้

ลสี	

-	 07/01/14	 -	 65,000,000.00	 64,805,844.42	

19.	หุ้นกู้	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 -	 04/12/13	 AA-	 10,000,000.00	 10,147,636.63	

20.	หุ้นกู้	 บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 -	 24/02/14	 A+	 10,000,000.00	 10,023,815.60	

21.	หุ้นกู้	 บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์่	 -	 31/05/14	 A+	 60,000,000.00	 61,434,581.03	

22.	หุ้นกู้	 บมจ.	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	

คอมมูนิเคชั่น	

-	 27/08/14	 BBB	 30,000,000.00	 30,673,696.20	

23.	หุ้นกู้	 บมจ.	น้ำตาลมิตรผล	 -	 20/12/13	 A	 10,000,000.00	 10,155,650.40	

24.	หุ้นกู้	 บมจ.	โตโยต้า	ลีสซิ่ง		

(ประเทศไทย)	

-	 27/02/14	 AA

A	

40,000,000.00	 39,720,368.61	

25.	หุ้นกู้	 บมจ.	นำ้ประปาไทย	 -	 26/02/14	 AA-	 40,000,000.00	 40,688,244.40	

26.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	แอล	เอช		

ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	

-	 02/04/14	 -	 10,000,000.00	 10,107,739.73	

27.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธนาคารธนชาต	 -	 12/03/14	 -	 30,000,000.00	 30,203,835.62	

28.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารยูโอบี	 -	 -	 -	 -	 8,355,712.39	

29.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 -	 -	 -	 -	 198,276.09	

30.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 -	 -	 -	 -	 4,366,935.38	

31.	เงนิฝากธนาคาร	 บมจ.	ธนาคารกสกิรไทย	 -	 -	 -	 -	 2,162,522.22	
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คำอธบิายการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี้

	 AAA	 เปน็อนัดบัทีส่งูทีส่ดุ	 แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ	 มคีวามสามารถสงูสดุในการชำระเงนิ

ตน้และดอกเบีย้ตามกำหนดเวลา	 แทบจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	 เศรษฐกจิ	 และ

ปจัจยัภายนอกอืน่	

	 AA	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่มาก	

	 A	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่	

	 BBB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง	

	 BB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู	

	 B	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก	

	 C	 ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด	 ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ	 เศรษฐกจิ	 และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ	 จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชำระคนืเงนิตน้

และดอกเบีย้อยา่งมนียัสำคญั	

	 D	 ตราสารหนีท้ีไ่มส่ามารถชำระเงนิตน้และดอกเบีย้ได	้(Default)	

	 อันดับความน่าเชื่อถือจาก	 AA	 ถึง	 C	 อาจมีเครื่องหมายบวก	 (+)	 หรือ	 ลบ	 (-)	 เพื่อจำแนกความแตกต่างของ

คณุภาพของอนัดบัความนา่เชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั	
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ธนัวาคม2555ถงึวนัที่30พฤศจกิายน2556

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ*	

(Fund’sDirectExpenses)

จำนวนเงนิ

หนว่ย:พนับาท

รอ้ยละของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	(Management	Fee)	 6,594.14	 0.50	

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์(Trustee	Fee)	 395.65	 0.03	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	(Registrar	Fee)	 1,318.83	 0.10	

คา่แบบฟอรม์	(Form	Printing)	 208.01	 0.02	

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร	(Bฺank	Change)	 336.33	 0.03	

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ**	(Other	Expense)	 708.26	 0.04	

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด***	 9,561.22 0.72

	 *	 เปน็คา่ใชจ้า่ยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่	อนึง่	การคำนวณคา่ธรรมเนยีมการจดัการ	คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ฐานในการคำนวณ	

	 **	 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ

	 ***		 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย	์

หมายเหตุ	 กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุและหรอืจากกองทนุ	บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 60	 วัน	 โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ	 และสำนักงานใหญ	่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน	 และลงประกาศใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย	1	ฉบบัเปน็เวลา	3	วนัตดิตอ่กนั	ทัง้นี	้การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	5	ของอตัราคา่

ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา	1	ป	ี เวน้แตบ่รษิทัจดัการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุดว้ยมตเิกนิกึง่หนึง่ของจำนวนหนว่ย

ลงทนุทีจ่ำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด	

บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ธนัวาคม2555ถงึวนัที่30พฤศจกิายน2556

	 กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน	

ดังนั้น	จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วย	

งบดุล	และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2556	และงบกำไรขาดทุน	งบแสดงการเปล่ียน	

แปลงสินทรัพย์สุทธิ	งบกระแสเงินสด	และข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุ	

สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำ	

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน	

จรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน	

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม	

กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน	

การตรวจสอบรวมถึง	การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ	

ประมาณการทางบัญชี	ท่ีจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร	รวมท้ังการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
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	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง	

ความเห็นของข้าพเจ้า

	 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงมันน่ีมาร์เก็ตเพ่ือการเล้ียงชีพ	

ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2556	และผลการดำเนินงาน	การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ	กระแสเงินสด	และข้อมูลทาง	

การเงินท่ีสำคัญสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	

	 	 	 	 	 	 	 	(นายประวิทย์	วิวรรณธนานุตร์)

	 	 	 	 	 	 						ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4917

บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จำกัด

กรุงเทพฯ:		23	ธันวาคม	2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 3,	7,	8,	10 	1,331,811,008.93	 	1,215,540,292.16	

(ราคาทุน	ปี	2556	:	1,320,789,009.40	บาท)

(ราคาทุน	ปี	2555	:	1,217,197,982.67	บาท)

เงินฝากธนาคาร 6,	7 	14,968,892.30	 	7,490,072.55	

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 7,	10 	6,452,538.99	 	3,179,991.74	

จากการขายเงินลงทุน 	29,984,216.05	 	-	

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3,	9,	10 	-	 	2,762,173.00	

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3 	-	 	65,397.06	

สินทรัพย์อื่น 	5,416.20	 	30,172.11	

รวมสินทรัพย์ 1,383,222,072.47 1,229,068,098.62

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3,	9,	10 	10,399,161.85	 	-	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 	752,534.46	 	706,769.93	

หนี้สินอื่น 	27,476.14	 	33,578.79	

รวมหนี้สิน 11,179,172.45 740,348.72

สินทรัพย์สุทธิ 1,372,042,900.02 1,228,327,749.90
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 	1,258,570,468.52	 	1,151,258,161.13	

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 28,088,606.15	 20,067,361.13	

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 4 85,383,825.35	 57,002,227.64	

สินทรัพย์สุทธิ 1,372,042,900.02 1,228,327,749.90

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 	10.9016	 	10.6694	

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย) 	125,857,046.8523	 	115,125,816.1670	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่30พฤศจิกายน2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากประจำ

ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จำกัด	

(มหาชน)	

3.25 02/04/57 10,000,000.00	 10,000,000.00	 0.75

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน) 3.10 12/03/57 30,000,000.00	 30,000,000.00	 2.25

รวมเงินฝากประจำ 40,000,000.00 3.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.25 14/02/57 40,000,000.00	 40,000,000.00	 3.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.15 27/05/57 25,000,000.00	 25,000,000.00	 1.88

รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000,000.00 4.88

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำกัด	 31/03/57 12,661,688.00	 12,553,708.70	 0.94

บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำกัด	(มหาชน) 07/01/57 65,000,000.00	 64,805,844.42	 4.87

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน) 29/01/57 50,000,000.00	 49,753,850.35	 3.74

รวมตั๋วแลกเงิน 127,113,403.47 9.55
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่30พฤศจิกายน2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

ตั๋วเงินคลัง

ต๋ัวเงินคลัง	งวดท่ี	7/28/57	(TB13D11A) 11/12/56 45,000,000.00	 44,969,438.57	 3.38

ต๋ัวเงินคลัง	งวดท่ี	9/28/57	(TB13D25A) 25/12/56 10,000,000.00	 	9,983,608.28	 0.75

รวมตั๋วเงินคลัง 54,953,046.85 4.13

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน) 3.70 24/02/57 	10,000	 10,016,719.70	 0.75

บริษัท	เบอร์ล่ี	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน) 3.77 31/05/57 	60,000	 60,294,285.00	 4.53

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	

จำกัด	(มหาชน)

4.40 27/08/57 	30,000	 30,326,518.20	 2.28

บริษัท	น้ำตาลมิตรผล	จำกัด	 3.42 20/12/56 	10,000	 10,001,984.60	 0.75

บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำกัด	

(มหาชน)

6.00 04/12/56 	10,000	 10,002,979.10	 0.75

บริษัท	โตโยต้า	ลีสซ่ิง	(ประเทศไทย)	จำกัด	 27/02/57 	40,000	 39,720,368.61	 2.98

บริษัท	น้ำประปาไทย	จำกัด	(มหาชน) 4.75 26/02/57 	40,000	 40,183,312.80	 3.02

รวมหุ้นกู้ 200,546,168.01 15.06
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่30พฤศจิกายน2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ.	2555	คร้ังท่ี	3/5	(BAAC13DA) 3.36 06/12/56 	50,000	 50,004,558.00	 3.75

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่	พ.46/14/56	(CB13D03A) 03/12/56 	5,000	 	4,999,324.75	 0.38

งวดที่	26/182/56	(CB14102A) 02/01/57 	5,000	 	4,989,065.06	 0.37

งวดที่	39/91/56	(CB14102B) 02/01/57 	15,000	 14,966,933.33	 1.12

งวดที่	1/364/56	(CB14109A) 09/01/57 	65,000	 64,825,769.69	 4.87

งวดที่	40/91/56	(CB14109C) 09/01/57 	35,000	 34,906,383.95	 2.62

งวดที่	28/182/56	(CB14116A) 16/01/57 	70,000	 69,781,898.11	 5.24

งวดที่	42/91/56	(CB14123B) 23/01/57 	70,000	 69,746,809.53	 5.24

งวดที่	43/91/56	(CB14130B) 30/01/57 	90,000	 89,629,376.39	 6.73

งวดที่	33/182/56	(CB14220A) 20/02/57 	35,000	 34,803,820.87	 2.61

งวดที่	46/91/56	(CB14220B) 20/02/57 	135,000	 134,245,530.92	 10.08

รวมพันธบัตร 572,899,470.60 43.01

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ 1,060,512,088.93 79.63
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่30พฤศจิกายน2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัตรเงินฝาก

CIMB	Niaga 2.00 19/12/56 3.00	ล้านดอลลาร์สหรัฐ 	96,315,000.00	 7.23

เงินฝากประจำ

Bank	of	China	Macau	Branch 3.20 20/03/57 	9.40	ล้านเรนมินบิ	 	49,543,640.00	 3.72

China	Construction	Bank 3.20 20/03/57 	10.80	ล้านเรนมินบิ	 	56,922,480.00	 4.27

China	Construction	Bank 3.20 08/05/57 	13.00	ล้านเรนมินบิ	 	68,517,800.00	 5.15

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 271,298,920.00 20.37

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน1,320,789,009.40บาท) 1,331,811,008.93 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30พฤศจิกายน2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำกัด	(มหาชน) 3.25 30/04/56 40,000,000.00	 	40,000,000.00	 3.29

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำกัด	(มหาชน) 3.40 04/01/56 20,000,000.00	 	20,000,000.00	 1.65

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน) 3.45 14/02/56 20,000,000.00	 	20,000,000.00	 1.64

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน) 3.45 17/04/56 40,000,000.00	 	40,000,000.00	 3.29

ธนาคารทิสโก้	จำกัด	(มหาชน) 3.35 07/01/56 35,000,000.00	 	35,000,000.00	 2.88

ธนาคารทิสโก้	จำกัด	(มหาชน) 3.15 14/02/56 30,000,000.00	 	30,000,000.00	 2.47

ธนาคารทิสโก้	จำกัด	(มหาชน) 3.05 18/02/56 20,000,000.00	 	20,000,000.00	 1.64

รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก 205,000,000.00 16.86

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.40 07/12/55 60,000,000.00	 	60,000,000.00	 4.94

รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน 60,000,000.00 4.94

หุ้นกู้

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง	จำกัด	(มหาชน)	3.31 31/12/55 	30,000	 	29,998,087.50	 2.47

รวมหุ้นกู้ 29,998,087.50 2.47
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30พฤศจิกายน2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่	36/91/55	(CB12D13B) 13/12/55 	60,000	 	59,941,103.01	 4.93

งวดที่	24/182/55	(CB12D20A) 20/12/55 	34,000	 	33,948,483.25	 2.79

งวดที่	25/182/55	(CB12D27A) 27/12/55 	11,000	 	10,978,103.95	 0.90

งวดที่	39/91/55	(CB13103B) 03/01/56 	10,000	 	9,972,680.32	 0.82

งวดที่	1/364/55	(CB13110A) 10/01/56 	45,000	 	44,852,648.46	 3.69

งวดที่	40/91/55	(CB13110C) 10/01/56 	35,000	 	34,896,008.52	 2.87

งวดที่	28/182/55	(CB13117A) 17/01/56 	65,000	 	64,768,083.87	 5.33

งวดที่	41/91/55	(CB13117B) 17/01/56 	35,000	 	34,875,092.55	 2.87

งวดที่	42/91/55	(CB13124B) 24/01/56 	20,000	 	19,920,133.91	 1.64

งวดที่	43/91/55	(CB13131B) 31/01/56 	40,000	 	39,817,667.81	 3.27

งวดที่	31/182/55	(CB13207A) 07/02/56 	10,000	 	9,949,673.73	 0.82

งวดที่	34/182/55	(CB13228A) 28/02/56 	4,000	 	3,973,597.35	 0.33

งวดที่	47/91/55	(CB13228B) 28/02/56 	80,000	 	79,468,973.55	 6.54

งวดที่	2/364/55	(CB13307A) 07/03/56 	50,000	 	49,643,545.74	 4.08

งวดที่	35/182/55	(CB13307B) 07/03/56 	25,000	 	24,821,124.69	 2.04

งวดที่	37/182/55	(CB13321A) 21/03/56 	30,000	 	29,753,884.39	 2.45



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30พฤศจิกายน2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา เงินต้น/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (บาท/หน่วย) (บาท)

งวดที่	38/182/55	(CB13328A) 28/03/56 	101,000	 100,118,697.16	 8.24

งวดที่	41/182/55	(CB13418A) 18/04/56 	40,000	 	39,588,344.77	 3.26

งวดที่	3/364/55	(CB13502A) 02/05/56 	40,000	 	39,547,918.53	 3.25

รวมพันธบัตร 730,835,765.56 60.12

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ 1,025,833,853.06 84.39

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัตรเงินฝาก

Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 1.45 23/01/56 	11.70	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

อาหรับเอมิเรตส์	

	97,696,439.10	 8.04

CIMB	Niaga 1.4875 07/12/55 	3.00		ล้านดอลลาร์สหรัฐ 	92,010,000.00	 7.57

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 189,706,439.10 15.61

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน1,217,197,982.67บาท) 1,215,540,292.16 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้ดอกเบี้ย 7 33,234,676.70	 33,490,455.41	

รวมรายได้ 33,234,676.70 33,490,455.41

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 5,	7 	7,055,726.75	 	6,243,295.31	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 	423,343.64	 	374,597.63	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,	7 	1,411,145.42	 	1,248,659.00	

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 	71,301.40	 	71,200.00	

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 	65,397.06	 	65,572.56	

ค่าใช้จ่ายอื่น 7 1,162,740.38	 864,474.96	

รวมค่าใช้จ่าย 10,189,654.65 8,867,799.46

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 23,045,022.05 24,622,655.95

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 16,193,318.61	 172,479.79	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	12,679,690.04	 	(4,714,339.07)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 	(10,375,098.14) 	3,759,300.66	

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 9,	10 	(13,161,334.85) 	5,388,655.39	

รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน 5,336,575.66 4,606,096.77

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 28,381,597.71 29,228,752.72
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

2556 2555

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 23,045,022.05	 24,622,655.95	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 16,193,318.61	 172,479.79	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 12,679,690.04	 (4,714,339.07)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (10,375,098.14) 3,759,300.66	

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (13,161,334.85) 5,388,655.39	

การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 28,381,597.71 29,228,752.72

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 1,871,033,561.10	 1,293,276,476.60	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (1,755,700,008.69) (1,079,375,363.01)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 115,333,552.41 213,901,113.59

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 143,715,150.12	 243,129,866.31	

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 	1,228,327,749.90	 	985,197,883.59	

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 1,372,042,900.02 1,228,327,749.90
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

2556 2555

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)

หน่วยลงทุน	ณ	วันต้นปี 115,125,816.1670	 94,680,187.4506	

บวก	:	หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 173,624,503.5604 122,772,063.6571

หัก			:	หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (162,893,272.8751) (102,326,434.9407)

หน่วยลงทุนณวันปลายปี 125,857,046.8523 115,125,816.1670
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 28,381,597.71	 29,228,752.72	

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

รายการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 	65,397.06	 	65,572.56	

การซื้อเงินลงทุน (5,891,389,973.44) (6,424,227,130.72)

การขายเงินลงทุน 	5,821,045,984.30	 	6,205,347,979.20	

ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (17,053,718.98) (17,217,935.73)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (3,272,547.25) 2,506,675.94	

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (29,984,216.05) 	-	

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น 24,755.91	 (23,031.98)

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 	-	 (40,317,606.00)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 45,764.53	 207,442.51	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (6,102.65) 16,334.38	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (16,193,318.61) (172,479.79)

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 (12,679,690.04) 4,714,339.07	

(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 13,161,334.85	 (5,388,655.39)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (107,854,732.66) (245,259,743.23)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556และ2555

(หน่วย:บาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 1,871,033,561.10	 1,293,276,476.60	

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (1,755,700,008.69) (1,079,375,363.01)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 115,333,552.41 213,901,113.59

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 7,478,819.75	 (31,358,629.64)

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันต้นปี 	7,490,072.55	 	38,848,702.19	

เงินฝากธนาคารณวันปลายปี 14,968,892.30 7,490,072.55
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556

(หน่วย:บาท)

2556 2555 2554

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก 	-	 	-	 	-	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 	10.6694	 	10.4055	 	10.1855	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 	0.1884	 	0.2224	 	0.2064	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 	0.1329 	0.0016	 	0.0307	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 	0.1041 	(0.0425) 	0.0368	

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	** 	(0.0852) 	0.0339	 	(0.0232)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	** 	(0.1080) 	0.0485	 	(0.0307)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 	0.2322	 	0.2639	 	0.2200	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.9016 10.6694 10.4055

อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	 	2.15	 	2.51	 	2.13	

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 1,372,043	 1,228,328	 	985,198	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%) 	0.77	 	0.76	 	0.56	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	2.52	 	2.87	 	2.57	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปี	

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	***

	608.36	 	506.24	 1,412.81	

*				คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี	
**	 	ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	 เนื่องจากช่วง

เวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินทุนในระหว่างปี	
***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน	หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556

(หน่วย:บาท)

2553 2552****

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก 	-	 	10.000	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 	10.1165	 	-	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 	0.0704	 	0.0988

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 	0.0008	 	0.0089

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 	(0.0022) 	0.0088

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	** 	-	 	-	

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	** 	-	 	-	

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 	0.0690	 	0.1165

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.1855 10.1165

อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	 	0.68	 1.04	

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 	910,962	 	466,880	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%) 	0.72	 	0.91	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	1.42	 	1.89	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี	

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	***

	634.54	 	1,106.82	

*				คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี	
**	 	ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	 เนื่องจากช่วง

เวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินทุนในระหว่างปี	
***	ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน	หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	
****	ข้อมูลการเงินที่สำคัญสำหรับงวด	2552	ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ	ได้	เนื่องจากมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกว่าหนึ่งปี	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

	 กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (“กองทุน”)	จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงาน	

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (“ก.ล.ต.”)	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2551	โดยมีจำนวน	

เงินทุนจดทะเบียน	5,000	ล้านบาท	(แบ่งเป็น	500	ล้านหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)	บริษัทหลักทรัพย์	

จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด	(“บริษัทจัดการ”)	 เป็นผู้จัดการกองทุน	และธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	

เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน	โดยมีธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

	 กองทุน	เป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ	โดยมีวัตถุประสงค์	

ท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหน้ี

	 กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

	 งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)	รวมถึง	

การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบ	

ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	106	เรื่อง	“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

	 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย	และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท	 ซ่ึงการจัดทำงบการเงินดังกล่าว	

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ	ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่	

คุ้นเคยกับภาษาไทย	กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

	 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	ดังต่อไปนี้

	 ก)	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัต	ิ

ทางบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มใน	หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี/

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20		

(ปรับปรุง	2552)

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย	

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21		

(ปรับปรุง	2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8 ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้	

คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25 ภาษีเงินได้	-	การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน	

สินทรัพย์ทางการเงิน

	 ข)	 มาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีความมาตรฐานการบัญช	ี

ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี

เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	12	(ปรับปรุง	2555) ภาษีเงินได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับที่	1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี

เร่ือง

การตีความมาตรฐานการายงานทางการเงิน	

ฉบับท่ี	4

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับท่ี	5

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับท่ี	7

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	29	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพ	

เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับท่ี	10

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

ฉบับที่	12

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน				

ฉบับท่ี	13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน				

ฉบับท่ี	17

การจ่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน				

ฉบับท่ี	18

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบของ	

กฎหมายตามสัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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	 ค)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่		

1	มกราคม	2559	ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4 สัญญาประกันภัย

	 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การ	

ตีความมาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว	

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับงวดที่เริ่มใช้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

	 การวัดค่าเงินลงทุน

	 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน	ณ	วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน	ต้นทุนของ	

เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน

	 -	 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย

ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย	ณ	วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน

	 -	 เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยใช้ราคาเสนอซ้ือหรืออัตราผลตอบแทนท่ี	

ประกาศในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ีต่างประเทศ	ณ	วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน

	 -	 กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี	 ซ่ึงมีอายุครบกำหนดภายใน	

90	 วัน	นับต้ังแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายุเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีน้ันไม่แตกต่างจากราคา

ทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

	 -	 หลักทรัพย์ท่ีซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนแสดงด้วยมูลค่าท่ีจะได้รับตามสัญญาขายคืน

	 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไร	

ขาดทุน	ณ	วันที่วัดค่าเงินลงทุน

	 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
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	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

	 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

	 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียครั้งแรก	ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภาย

ในระยะเวลา	5	ปี

	 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	วันเกิดรายการ	สินทรัพย์และหน้ีสิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันส้ินปี	แปลงค่าเป็นเงินบาท	โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	วันน้ัน	และสัญญาอนุพันธ์	ณ	

วันท่ีเกิดรายการ	แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

	 ณ	วันส้ินปี	กำไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ท่ียังไม่ครบกำหนด	คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์	

คงค้าง	ณ	วันส้ินปีจากอัตราตามสัญญา	เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ท่ีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน	โดยแสดงรวม	

ในลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีจากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล

	 กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

	 การใช้ประมาณการทางบัญชี	

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ	

ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวน	

ที่ประมาณไว้		
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4. กำไรสะสมต้นปี

บาท

2556 2555

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	(เริ่มสะสม	12	พฤศจิกายน	2551) 51,201,657.31 26,579,001.36

กำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม	(เร่ิมสะสม	12	พฤศจิกายน	2551) 2,918,588.27 2,746,108.48

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	

(เริ่มสะสม	12	พฤศจิกายน	2551) (1,657,690.51) 3,056,648.56

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	

(เริ่มสะสม	12	พฤศจิกายน	2551) 1,777,499.57 (1,981,801.09)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	

(เริ่มสะสม	12	พฤศจิกายน	2551) 2,762,173.00 (2,626,482.39)

กำไรสะสมต้นปี 57,002,227.64 27,773,474.92

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน		0.50		ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน		0.04		ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน		0.12		ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน	



�0

6. เงินฝากธนาคาร

	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2556	และ	2555	เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร บาท อัตราดอกเบ้ีย(%)

2556 2555 2556 2555

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน) 197,229.82 693,201.82 0.50 0.63

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 4,351,239.99 3,495,028.38 0.625 0.625

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน) 2,140,840.22 2,605,155.15 1.50 1.75

ธนาคารยูโอบี	จำกัด	(มหาชน) 8,279,582.27 696,687.20 2.20 1.95

รวมเงินฝากธนาคาร 14,968,892.30 7,490,072.55

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสำคัญกับบริษัทจัดการ	และกิจการอ่ืน	 ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน	รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที	่30	พฤศจิกายน	

2556	และ	2555	มีดังต่อไปนี้

บาท

2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

				ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7,055,726.75 6,243,295.31 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

				ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

				ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,411,145.42 1,248,659.00 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

				ค่าธรรมเนียมธนาคาร 334,352.00 282,198.96 ราคาตลาด

				ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 201,245.62 144,372.01 ราคาตลาด
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บาท

2556 2555 นโยบายการกำหนดราคา

				ดอกเบี้ยรับ 34,740.21 105,856.59 ราคาตลาด
						ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนที่ซื้อ	

							โดยมีสัญญาขายคืน - 243,698.64 ตามที่ระบุในสัญญา

ซื้อเงินลงทุน 529,067,531.05 74,778,050.00 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 259,718,189.70 254,136,715.55 ราคาตลาด

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 61,438,947.38 ตามราคาที่ระบุในสัญญา

ซื้อเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืน - 100,000,000.00 ตามราคาที่ระบุในสัญญา
ครบกำหนดซ้ือเงินลงทุนโดยมีสัญญา	

ขายคืน - 150,000,000.00 ตามราคาที่ระบุในสัญญา

	 ณ	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2556	และ	2555	กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ดังน้ี

บาท

2556 2555

				บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

		 			ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 602,821.17 										540,100.35	

	ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

	 			เงินฝากธนาคาร 4,351,239.99 						3,495,028.38

	 			ดอกเบี้ยค้างรับ 15,695.39 													19,086.60

	 			ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 32,131.50 													25,269.24	
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	 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอื่น	ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันสำหรับป	ี

สิ้นสุดวันที่	30	พฤศจิกายน	2556	และ	2555	ดังนี้

บาท

2556 2555

ซื้อเงินลงทุน 45,116,587.80 130,001,133.05

ขายเงินลงทุน - 39,700,305.50

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	พฤศจิกายน	2556	โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช	้

เงินและการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนเป็นจำนวนเงิน	8,934.96	ล้านบาท	(ปี	2555:	จำนวนเงิน	10,033.97	ล้านบาท)	

โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ	677.37	(ปี	2555:	ร้อยละ	860.04)	ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี

9. สัญญาอนุพันธ์

	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2556	และ	2555	กองทุนมีสัญญาอนุพันธ์คงเหลือดังนี้

	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2556	กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ	โดยกองทุนต้อง	

ส่งมอบเงิน	จำนวน	3.03	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินจำนวน	94.22	ล้านบาท	และเงินจำนวน	

33.74	ล้านเรนมินบิ	เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินจำนวน	170.88	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2555	กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ	โดยกองทุนต้อง	

ส่งมอบเงิน	จำนวน	3.01	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินจำนวน	94.99	ล้านบาท	และเงินจำนวน	

11.75	ล้านดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินจำนวน	98.58	ล้านบาท

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

	 กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไร

หรือการค้า
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	 มูลค่ายุติธรรม

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น	

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด	ดังน้ัน	กองทุน	

เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม	

อย่างมีสาระสำคัญ

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	คือ	 โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 เมื่ออัตราดอกเบี้ย	

ในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป	หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น	ราคาตราสารหนี้จะลดลง	

และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง	ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น	ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร	

ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น	

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง

การเงิน	เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้	อย่างไรก็ตาม	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น	

กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2556	และ	2555	กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

จำนวนเงิน

รายการ 2556 2555

เงินลงทุน(มูลค่ายุติธรรม)

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,000,000.00 3,000,000.00

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 11,700,000.00

สกุลเงิน	เรนมินบิ 33,200,000.00 -
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จำนวนเงิน

รายการ 2556 2555

ดอกเบี้ยค้างรับ

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 23,893.15 10,758.90

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 24,976.25

สกุลเงิน	เรนมินบิ 159,715.55 -

	 กองทุนได้ทำสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	เพ่ือคุ้มครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงิน	

ลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(ดูหมายเหตุ	9)

	 ความเสี่ยงด้านตลาด

	 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้	ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว	

ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	การเมือง	สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน	ซึ่งสภาวะการณ์	

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับ	

ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด	อันอาจ	

ทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

	 การบริหารความเสี่ยง

	 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เช่น	การ	

กระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2556
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมในชว่ง1ปี

สิน้สดุณวนัที่30พฤศจกิายน2556

ลำดบัที่ รายชือ่

1 ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)		

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทำธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั		

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน

(SoftCommission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	

(มหาชน)	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารซไีอเอม็บ	ีไทย	จำกดั	

(มหาชน)	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	



��

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารทิสโก้	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	

(มหาชน)	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารยูโอบี	จำกัด	(มหาชน)	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์	

(ไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารเจพีมอร์แกน	เชส	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารซิตี้แบงก์	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารดอยซ์แบงก	์ เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์		

อ๊อฟสกอตแลนด์	เอ็น.วี.	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารบีเอ็นพี	พารีบาส์	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง		

คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	



��

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคาร	Société	Générale	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บริษัทหลักทรัพย์	บาร์เคลย์	

แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จำกัด	

เอกสาร	Research	และ	Indicative	

Yield	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

วันที่รวบรวมข้อมูล	22	มกราคม	2557	



บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

เลขที	่175	อาคารสาธรซติีท้าวเวอร	์ชัน้	7	ชัน้	21	และ	ชัน้	26	

	ถนนสาทรใต	้แขวงทุง่มหาเมฆ	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	10120	

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

www.bblam.co.th	


