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ความเหน็ของบรษิทัจดัการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั4

 เศรษฐกจิตา่งประเทศ

	 เศรษฐกิจสหรัฐ	 ขยายตัวดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวในช่วงต้นปีจากภาวะอากาศหนาว	 โดยดัชนีภาค		

การผลติ	(ISM	Manufacturing)	เดอืนมนีาคม	2557	เพิม่ขึน้เปน็	53.7	จดุ	จาก	53.2	จดุ	ในเดอืนทีแ่ลว้	ดชันธีรุกจิ		

ภาคบรกิาร	 (ISM	 non-manufacturing)	 เพิม่ขึน้เปน็	 53.1	 จดุ	 จาก	 51.6	 จดุ	 ในเดอืนกอ่น	 และการจา้งงานนอก		

ภาคเกษตร	 (Non-farm	 payrolls)	 ในเดือนมีนาคมที่เป็น	 192,000	 ตำแหน่ง	 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ด	ี แม้ว่าภาค

อสงัหารมิทรพัยจ์ะชะลอลงเลก็นอ้ย	แตน่บัวา่เศรษฐกจิสหรฐัสามารถรกัษาการขยายตวัทีร่ะดบัปานกลางไดต้อ่เนือ่ง	

	 อยา่งไรกต็าม	นางเจนเนต	เยเลน	ประธานธนาคารกลางสหรฐั	(FED)	ไดก้ลา่ววา่	เฟดมคีวามจำเปน็ทีย่งั

ตอ้งใชน้โยบายQEตอ่ไปอกีระยะหนึง่เพือ่ใหแ้นใ่จวา่เศรษฐกจิสหรฐัสามารถฟืน้ตวัไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยเฟด

จะพจิารณาจากตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิในหลายๆดา้นนอกจากดา้นการจา้งงานและอตัราเงนิเฟอ้ เนือ่งจาก

ตวัชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิสหรฐัในขณะนีย้งัหา่งไกลจากเปา้หมายทีว่างไว้และเฟดคาดวา่สหรฐัยงัตอ้งใชเ้วลา

อกีประมาณ2ปกีวา่เศรษฐกจิจะฟืน้ตวัไดใ้นระดบัเปา้หมาย	 จงึคาดวา่	 เฟดจะยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่

ระดบัตำ่ตอ่ไป	และกระแสคาดการณช์ว่งกอ่นหนา้วา่	 เฟดอาจจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในชว่งกลางป	ี 2558	 จงึมนีำ้หนกั

ลดลง	

	 เศรษฐกจิของประเทศกลุม่แถบยโุรป	ยงัรกัษาระดบัการฟืน้ตวัไวไ้ด	้โดยดชัน	ีMarkit	PMI	ทัง้ภาคการผลติ

และบรกิารของกลุม่ยโูรโซนในเดอืนเมษายน	อยูท่ี	่53.3	จดุ	เพิม่ขึน้จากเดอืนมนีาคม	ซึง่เปน็	53.0	จดุ	ซึง่ภาพรวม

ดชัน	ีPMI	นัน้เคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบระหวา่ง	53-54	จดุตัง้แตช่ว่งตน้ป	ี2557	แสดงถงึอตัราการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ

ยโูรโซนยงัคอ่นขา้งทรงตวั	 สว่นอตัราวา่งงานในเดอืนกมุภาพนัธ	์ ลดลงเลก็นอ้ยอยูท่ี	่ 11.9%	ซึง่ยงัสงู	 จงึคาดวา่

เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนจะค่อยๆ	 ขยายตัวในปีนี้ที่ประมาณ	 0.8-1.0%	 ทั้งนี	้ ธนาคารกลางยุโรป	 (ECB)	 ได้ส่ง

สญัญาณวา่	ECB	พรอ้มจะใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ	ถา้หากวา่เศรษฐกจิไมส่ามารถฟืน้ตวัไดต้อ่เนือ่ง	

	 ด้านปัญหาวิกฤติการณ์ในประเทศยูเครนและการเข้าครอบครองเกาะไครเมียของรัสเซียนั้น	 แม้จะม	ี	

ความรุนแรงมากขึ้นในบางพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่มีประชาชนเป็นคนเชื้อสายรัสเซียเป็นส่วนมาก		
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จึงต้องการแยกตัวไปอยู่กับรัสเซีย	 แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดความรุนแรงหรือเกิดสงครามที่ขยายวงกว้างออกไป	

ส่วนการคว่ำบาตรรัสเซียของประเทศยุโรปตะวันตกและสหรัฐนั้นแม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

รัสเซียแต่ก็ยังไม่เห็นผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากยอดส่งออก

ของกลุม่ยโูรโซนไปยงัรสัเซยีและยเูครนคดิเปน็สดัสว่นนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัของการสง่ออกทัง้หมดของ

ยโูรโซน

	 เศรษฐกิจญี่ปุ่น	 ยังอยู่ในช่วงการขยายตัว	 แม้จะฟื้นตัวเล็กน้อยในภาคการผลิต	 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่าย		

จัดซื้อภาคอุตสาหกรรม	 (Nomura/JMMA	Manufacturing	 PMI)	 ของเดือนมีนาคม	 2557	 ลดลงเหลือ	 53.9	 จุด		

จาก	55.5	จดุในเดอืนกมุภาพนัธ	์ เนือ่งจากการลดการผลติลงหลงัจากทีเ่รง่ผลติไปมากในชว่งกอ่นหนา้	 เพือ่รองรบั

ความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีการขึ้นภาษีการบริโภค	 (Consumption	 tax)	 ในเดือนเมษายน	 2557		

ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขยอดขายร้านค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา		

แตจ่ะทำใหก้ารบรโิภคชะลอตวัลงหลงัจากนี	้ อยา่งไรกต็าม	 ธนาคารกลางญีปุ่น่ไดแ้สดงความมัน่ใจวา่	 เศรษฐกจิ

ญีปุ่น่มคีวามแขง็แกรง่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัการปรบัขึน้ภาษไีด้ เนือ่งจากการจา้งงานและรายไดป้ระชาชน

ทีด่ขีึน้

	 เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่า	 เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น

สวนทางกบัเศรษฐกจิประเทศตลาดเกดิใหมท่ีย่งัชะลอตวั	 โดยตวัเลขจดีพีขีองจนีในไตรมาส	 1/57	 ขยายตวัที	่

7.4%	y-y	ชะลอลงจากทีข่ยายตวัได	้7.7%	ในไตรมาสกอ่นหนา้	และดชันเีศรษฐกจิในเดอืนมนีาคม	2557	ยงัแสดง

ถงึการชะลอตวัตอ่เนือ่งจากเดอืนกอ่น	ทัง้ตวัเลขดชันผีูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้	และการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร	จงึคาดวา่

เศรษฐกจิจนีในป	ี2557	จะขยายตวั	7.5%	ลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัทีเ่คยขยายตวัได	้7.7%	ในปกีอ่น	

	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย

	 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยสำหรับเดือนกุมภาพันธ	์ 2557	 ยังคงอ่อนแอต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า		

โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคประชาชนลดลง	 1.2%	 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง	 1.9%	 ส่วนจำนวน		

นกัทอ่งเทีย่วในเดอืนกมุภาพนัธ	์อยูท่ี	่2.17	ลา้นคน	ลดลง	8.1%	จากเดอืนเดยีวกนัของปกีอ่น	ทัง้นี	้เศรษฐกจิไทย

ที่อ่อนแอ	 เป็นผลจากทั้งการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ	 รวมไปถึงความไม่สงบทางการเมืองและความเชื่อมั่น		
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ผูบ้รโิภคทีย่งัไมฟ่ืน้ตวั	ดว้ยสาเหตนุี	้ธปท.จงึมโีอกาสจะปรบัลดการคาดการณเ์ศรษฐกจิปี2557จากเดมิทีค่าด

วา่จะขยายตวั2.7%หากจดัตัง้รฐับาลใหมไ่มไ่ดภ้ายในปนีี้ซึง่จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิฟืน้ตวัชา้กวา่ทีค่าดและ

สุม่เสีย่งทีจ่ะโดนลดอนัดบัเครดติลงอกีดว้ย

	 อยา่งไรกต็าม	แมต้วัเลขเศรษฐกจิในชว่งทีผ่า่นมาจะยงัออ่นแอและยงัไมไ่ดม้กีารจดัตัง้รฐับาลใหม	่ แตก่ย็งั

มสีญัญาณทีน่า่จะสง่ผลดขีึน้หลงัจากนี	้ อาทเิชน่	 การลดระดบัการชมุนมุลง	ซึง่นา่จะชว่ยใหก้ารทอ่งเทีย่วฟืน้ตวัขึน้	

การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (บอร์ดบีโอไอ)	 น่าจะช่วยเสริมด้านการลงทุนภาคเอกชน	นอกจากนี	้

จำนวนผูเ้ดนิทางทางอากาศในประเทศยงัขยายตวัไดด้	ีและยอดขายบา้นใหมใ่นเดอืนมนีาคมไดฟ้ืน้ตวัขึน้จากเดอืน

กอ่นหนา้	ทำใหค้าดวา่	เศรษฐกจิไทยนา่จะผา่นระดบัตำ่สดุไปแลว้	และนา่จะทยอยฟืน้ตวัขึน้ในครึง่ปหีลงั	

	 มมุมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบวัหลวง

	 ดชันหีุน้ไทยปรบัตวัขึน้ตอ่เนือ่งในป	ี2557	จากระดบั	1,200	จดุ	ขึน้มาเหนอื	1,400	จดุไดใ้นเดอืนเมษายน	

แสดงว่าตลาดหุ้นไทยได้รับรู้ความกังวลทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและการเมืองไปแล้ว	 ถึงแม้จะยังไม่เห็นทางออกของ

ปญัหาการเมอืงและเศรษฐกจิไทยยงัไมไ่ดฟ้ืน้ตวัอยา่งมนียัสำคญั	แตก่เ็ริม่มคีวามคบืหนา้ทีด่ขีึน้อยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป		

และราคาหุน้ทีล่ดลงไปมากในชว่งกอ่นหนา้	นา่จะเปน็สาเหตทุีท่ำใหต้ลาดหุน้ไทยเปน็ทีส่นใจของนกัลงทนุมากขึน้	

โดยนกัลงทนุตา่งชาตไิดก้ลบัมาซือ้หุน้ไทยสทุธใินเดอืนมนีาคม-เมษายน	สะสมรวมกนัมากกวา่	 27,000	 ลา้นบาท	

(ขอ้มลูถงึวนัที	่ 23	 เมษายน	2557)	นอกจากนี	้นกัลงทนุตา่งชาตยิงัไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในตลาด	TIP	Markets	อืน่	 ไดแ้ก	่

อนิโดนเีซยีและฟลิปิปนิสด์ว้ย	สง่ผลใหท้ัง้สองตลาดเปน็ตลาดหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนดอีนัดบัตน้ๆ	นบัตัง้แตต่น้ป	ี2557	

	 ดว้ยระดบัราคาหุน้ไทยในขณะนีท้ี่P/E’57คาดการณไ์วท้ี่13.65เทา่ถอืวา่ไมไ่ดถ้กูแตก่ไ็มแ่พง	และ

ประเดน็การชีม้ลูความผดิ	 นางสาวยิง่ลกัษณ	์ ชนิวตัร	 รกัษาการนายกรฐัมนตร	ี กรณกีารทจุรติโครงการจำนำขา้ว	

ซึง่คาดวา่จะเปน็ชว่งไมเ่กนิกลางเดอืนพฤษภาคม	อาจจะทำใหม้แีรงขายทำกำไรในตลาดหุน้ขึน้ได	้ อยา่งไรกต็าม	

เชื่อว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น	 ไม่ได้อยู่บนคาดหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ	 ในประเทศจะถูกคลี่คลายได	้	

ในเร็ววัน	 ซึ่งการที่ปัญหาทั้งการเมืองและเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจน	 กลับจะทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสจะรับรู้ข่าว		

ความคืบหน้า	 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต	 ดังนั้น	ถา้ตลาดหุน้มกีารปรบัฐานเกดิขึน้นา่จะเปน็

โอกาสซือ้สะสมหุน้เพิม่
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 กองทนุบวัหลวง	เลอืกลงทนุในหุน้ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด	ีมคีวามสามารถในการแขง่ขนั	และมศีกัยภาพในการ

เติบโตระยะยาว	 ถึงแม้หุ้นบางกลุ่มธุรกิจที่เราลงทุนจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น		

ซึง่ทำใหผ้ลกำไรของบรษิทัอาจจะไมไ่ดเ้ตบิโตไดด้มีากอยา่งทีค่าดในครึง่แรกของป	ีแตว่งจรเศรษฐกจินัน้ยอ่มมกีาร

ชะลอตวัและเรง่ตวัขึน้เปน็ธรรมดาและเราเชือ่วา่	 เศรษฐกจิไทยนา่จะผา่นจดุตำ่สดุในครึง่ปแีรกนีไ้ปแลว้	 และนา่จะ

ฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง	 ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของผลประกอบการดีขึ้นไปด้วย	 โดยที่การลงทุนในบริษัท		

ทีม่โีครงสรา้งการดำเนนิธรุกจิทีด่	ีสามารถฟนัฝา่อปุสรรคระหวา่งทางไปได	้นา่จะยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว	

	 มมุมองการลงทนุในตลาดตราสารหนีข้องกองทนุบวัหลวง

	 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา	 การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยให้ผลตอบแทนที่ด	ี ในขณะเดียวกันก็เริ่มม	ี	

เงนิลงทนุจากตา่งชาตสิทุธไิหลกลบัเขา้มาเปน็บวก	หลงัจากทีเ่คยไหลออกไปในชว่งตน้ปทีีผ่า่นมา	 จาก	 1.	 ความ		

ไมแ่นน่อนทางการเมอืงในประเทศ	2.	ความขดัแยง้ทางการเมอืงระหวา่งยเูครนและรสัเซยี	3.	คำกลา่วของประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐ	 (FED)	 ล่าสุดที่บ่งชี้ได้ว่า	 FED	 ยังคงดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อไป	 และ		

4.	 การปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป	ี 2557	 ที่หลายสำนักออกมาคาดการณ์ว่าจะต่ำกว่า

รอ้ยละ	3	และตำ่กวา่รอ้ยละ	2		ซึง่ปจัจยัตา่งๆ	เหลา่นีท้ำใหค้าดวา่แนวโนม้อตัราดอกเบีย้จะคงอยูใ่นระดบัตำ่ตอ่ไป	

	 คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดป้ระชมุครัง้ลา่สดุเมือ่วนัที	่ 23	 เมษายน	2557	 โดยมมีตคิงอตัราดอกเบีย้

ไว้ที่ร้อยละ	 2	 ตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ	์ โดย	 กนง.	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ตํ่ากว่า		

ทีป่ระมาณการเดมิทีร่อ้ยละ	 2.7	ซึง่ความเสีย่งตอ่เศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้มาจากความไมแ่นน่อนทางการเมอืงเปน็หลกั	

ขณะที่ภาวะการเงินไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายในประเทศ	 และนโยบายการเงินในปัจจุบันยังผ่อนคลาย		

เพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิไทย	

	 ทั้งนี	้ กองทุนบัวหลวง	 ยังคงมองเห็นแนวโน้มปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดตราสารหนี้ไทย	 ทั้งจากเรื่อง		

1.	 ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลเสนอขายในปีงบประมาณ	 2558	 ที่คาดว่าจะล่าช้าออกไปอย่างน้อย	 1-2	 ไตรมาส	

เนือ่งจากการจดัตัง้รฐับาลยงัไมส่ามารถทำได	้	2.	โอกาสที	่กนง.	อาจพจิารณาผอ่นคลายนโยบายการเงนิ	หากเหน็

วา่เศรษฐกจิไทยชะลอตวัลงตอ่เนือ่ง		และ	3.	ปญัหาการเมอืงยงัไมม่วีีแ่ววทีจ่ะคลีค่ลายในระยะนี	้	
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	 จากแนวโนม้และปจัจยัตา่งๆ	 ขา้งตน้	กองทนุบวัหลวงมองวา่ปจัจยัหนนุตอ่ตลาดตราสารหนีไ้ทย

ยงัคงมอียู่และกองทนุบวัหลวงไดเ้นน้การลงทนุในตราสารหนีรุ้น่ระยะสัน้(1–3ป)ีถงึกลาง(3–10ป)ีทีค่าด

วา่จะไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากสภาวะเศรษฐกจิและแนวโนม้การลงทนุแบบนี้

	 สำหรบัการลงทนุ	ตัง้แตว่นัที	่ 17	มนีาคม	2556	ถงึวนัที	่ 16	มนีาคม	2557	กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั4

มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิณ	วนัที	่16	มนีาคม	2557	เทา่กบั	124.24	ลา้นบาท	หรอื	24.6918	บาทตอ่หนว่ยลงทนุ		

	 บลจ.บวัหลวง	 ขอกราบขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุทา่น	ทีใ่หค้วามไวว้างใจ	 และขอใหค้ำมัน่วา่

บรษิทัจะบรหิารกองทนุดว้ยความระมดัระวงั	รอบคอบ	ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ	ทีก่ำหนด	และยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

วชิาชพีโดยเครง่ครดั	

	

	 คณะผูจ้ดัการกองทนุรวม	

	 บลจ.บวัหลวง	
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวงจำกดั

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	 จำกดั	 จดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำกดัเลขที	่ 0105535049700							

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

อนุญาตจากกระทรวงการคลัง	 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที	่		

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

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 75.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำกดั	(มหาชน)	 10.0	

Asia	Financial	Holdings	Ltd.	 10.0	

บรษิทั	กรงุเทพประกนัภยั	จำกดั	(มหาชน)	 5.0	

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ แบง่ตามสว่นนโยบายลงทนุ

ตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตา่งประเทศ

นางวรวรรณ	ธาราภมู	ิ /	 /	 /	

นายพรีพงศ	์จริะเสวจีนิดา	 /	 -	 /	

นางสาวสดุารตัน	์	ทพิยเทอดธนา	 /	 -	 /	

นางอตกิานต	์พานชิเกษม	 -	 /	 /	

นางสาวชนกิานต	์ลลีาธรรมรตัน	์ -	 /	 /	

นางสาวดษุฎ	ีภูพ่ฒัน	์ /	 -	 /	

นางสาวปรยินชุ	คลอ่งคำนวณการ	 -	 /	 /	

นางสาวอรณุ	ีศลิปการประดษิฐ	 -	 /	 -	

นางสาวศริารตัน	์อรณุจติต	์ -	 /	 -	

นายเจฟ	สธุโีสภณ	 /	 -	 /	
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	 ภาวะการลงทนุในชว่งทีผ่า่นมาและมมุมองตอ่การลงทนุ

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย

	 ตวัเลขเศรษฐกจิไทยสำหรบัเดอืนมกราคม	ป	ี2557	ยงัคงออ่นแอตอ่เนือ่งจากปทีีแ่ลว้	โดยดชันกีารอปุโภค

บรโิภคประชาชนฟืน้ตวัไดเ้ลก็นอ้ยที	่ 0.3%	 จากเดอืนธนัวาคม	 2556	 	 ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนหดตวัลง	 0.3%	

เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว	 จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนแรกของปีอยู่ที	่ 2.3	 ล้านคน	 ขยายตัวเพียง	 0.1%		

จากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น	เนือ่งจากมคีวามไมส่งบทางการเมอืง	

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 คาดการณ์เศรษฐกิจป	ี 2557	 ขยายตัวที	่ 2.7%	 ลดลงจากที่ขยายตัว	

2.9%	 ในป	ี 2556	 โดยคาดวา่	 ในปนีีก้ารลงทนุภาคเอกชนจะตดิลบ	 0.5%	 เมือ่เทยีบกบัปทีีแ่ลว้	 สว่นการบรโิภค		

ภาคเอกชนคาดวา่จะเพิม่ขึน้	 0.3%	และคาดวา่การลงทนุภาครฐัจะขยายตวั	 1.7%	ทัง้นี	้ ธปท.	ประเมนิวา่อปุสงค	์	

ในประเทศจะยังอ่อนแอในครึ่งปีแรก	 แต่การฟื้นตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยวจะช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วง

ครึ่งปีหลังให้ขยายตัวดีขึ้น	 ส่วนเศรษฐกิจในป	ี 2558	 คาดจะขยายตัวได้สูงขึ้นเป็น	 4.8%	 โดยยังมีความเสี่ยง		

ทีเ่ศรษฐกจิจะขยายตวัไดต้ำ่กวา่ทีค่าด	ซึง่ขึน้อยูก่บัปจัจยัความไมแ่นน่อนของสถานการณท์างการเมอืงเปน็สำคญั	

	 ทั้งนี	้ ถึงจะยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว	 แต่เศรษฐกิจไทยก็เริ่มมีทิศทางทรงตัวได้บ้างแล้ว	 ส่วนปัญหา		

การเมอืงทีย่งัหาทางออกในการจดัตัง้รฐับาลใหมไ่มไ่ด	้แตเ่หตกุารณต์า่งๆ	กไ็ดท้ยอยคลีค่ลายลง	เชน่	การลดระดบั

ชมุนมุในกรงุเทพของกลุม่	กปปส.	และการยกเลกิการประกาศใช	้พรก.ฉกุเฉนิ	เราจงึคาดหวงัวา่ประเทศจะมรีฐับาลใหม่

ภายในกลางปนีี	้	ซึง่หากเปน็เชน่นัน้	เศรษฐกจิไทยจะมโีอกาสคอ่ยๆ	ปรบัตวัดขีึน้ในชว่งทีเ่หลอืของป	ี

	 มมุมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบวัหลวง

	 การปรบัตวัขึน้ของดชันหีุน้ไทยนบัตัง้แตต่น้ป	ี 2557	ทา่มกลางความกงัวลตา่งๆ	ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ	ไมว่า่เปน็ปจัจยัเศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ	หรอื	วกิฤตกิารณไ์ครเมยีและการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี	

ซึง่ทำใหต้ลาดหุน้ตา่งประเทศปรบัตวัลดลงโดยสว่นใหญ	่ แตก่พ็บวา่ดชันหีุน้ไทยตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธเ์ปน็ตน้มา		

กลบัตอบสนองตอ่ขา่วรา้ยตา่งๆ	 ไมม่าก	 และมคีวามผนัผวนลดลงเมือ่เทยีบกบัชว่งเดอืนมกราคม	 2557	แสดงวา่

การปรบัตวัลดลงของหุน้ไทยในชว่งหลายเดอืนกอ่นหนา้ไดส้ะทอ้นความกงัวลทัง้ปจัจยัเศรษฐกจิและการเมอืง

ไปมากแลว้



�

	 นอกจากนี้ เหตกุารณท์ีท่ำใหเ้กดิความกงัวลตา่งๆนัน้กไ็มไ่ดร้นุแรงอยา่งทีค่าดและเริม่มทีศิทาง

ทีค่ลีค่ลายมากขึน้เชน่การลดระดบัการชมุนมุของกลุม่กปปส.การทีศ่าลรธน.ตดัสนิใหก้ารเลอืกตัง้วนัที่

2กมุภาพนัธ์2557 เปน็โมฆะซึง่จะนำไปสูก่ารหาทางออกทางการเมอืงตอ่ไปสว่นวกิฤตกิารณไ์ครเมยีนัน้

กไ็มไ่ดเ้กดิความรนุแรงลกุลามโดยที่ประธานาธบิดีวลาดเิมยีร์ปตูนิของรสัเซยีกไ็มไ่ดม้ทีา่ททีีแ่ขง็กรา้ว

ตอ่ประเทศโลกตะวนัตกมากนกั	สิง่เหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็สญัญาณทีด่ตีอ่การลงทนุในหุน้	

	 ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเท่าไหร	่ แต่ก็เริ่มทรงตัวได	้ ด้านปัจจัยการเมืองแม้จะยัง		

ไมเ่หน็แนวทางการจดัตัง้รฐับาลได	้ แตอ่นาคตกจ็ะตอ้งจดัตัง้ไดไ้มท่างใดกท็างหนึง่	 ในมมุมองของเรานัน้การที่

ประเดน็ตา่งๆยงัไมไ่ดค้ลีค่ลายจนถงึทีส่ดุกลบัหมายถงึวา่ยงัสามารถมปีจัจยับวกเขา้มาเพิม่ใหต้ลาดไดอ้กี

ซึง่จะชว่ยใหบ้รรยากาศการลงทนุโดยรวมในหุน้ยงัมีUpside	 เราจงึเชือ่วา่สถานการณข์องประเทศไทย	จะตอ้ง

กลบัสูภ่าวะปกตใินทีส่ดุเหมอืนกบัทกุครัง้ทีผ่า่นมา	

	 กองทนุบวัหลวง	 เลอืกลงทนุในหุน้ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด	ีมคีวามสามารถในการแขง่ขนั	และมศีกัยภาพในการเตบิ

ระยะยาว	ถงึแมหุ้น้บางกลุม่ธรุกจิทีเ่ราลงทนุจะไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิในระยะสัน้	 ซึง่ทำให้

ผลกำไรของบรษิทัอาจจะไมไ่ดเ้ตบิโตไดด้มีากอยา่งทีค่าดในครึง่แรกของป	ีแตว่งจรเศรษฐกจินัน้ยอ่มมกีารชะลอตวั

และเรง่ตวัขึน้เปน็ธรรมดา	และเราเชือ่วา่	เศรษฐกจิไทยนา่จะผา่นจดุตำ่สดุในครึง่ปแีรก	2557	และนา่จะฟืน้ตวัดขีึน้

ในครึ่งปีหลัง	 ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของผลประกอบการได้ดีขึ้นไปด้วย	 โดยที่การลงทุนในบริษัทที่มี

โครงสรา้งการดำเนนิธรุกจิทีด่	ีสามารถฟนัฝา่อปุสรรคระหวา่งทางไปได	้นา่จะยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว	

	 มมุมองการลงทนุในตลาดตราสารหนีข้องกองทนุบวัหลวง

	 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ	์ ปรับลดลงทุกช่วงอายุ

จากปจัจยับวก	 2	ประการคอื	 1)	 การคาดการณต์อ่การปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

การเงนิ	(กนง.)	ในการประชมุเดอืนมนีาคม		และ	2)	การลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั	(US	Treasury)	

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่ชะลอตัวลง	 ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ		

ในกรณียูเครน	 รวมถึงข่าวการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารธุรกิจขนาดเล็กของจีน	 ทำให้เม็ดเงินไหลกลับ		

ในสนิทรพัยค์วามเสีย่งตำ่	

	 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม	 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มสูงขึ้นจากการทำกำไร	 โดยที่ความตึงเครียด		

ทางการเมอืงในประเทศเริม่ผอ่นคลายลง	และเมือ่	12	มนีาคม	ทีผ่า่นมา	กนง.	ไดม้มีตเิสยีงขา้งมากใหล้ดอตัราดอกเบีย้

นโยบายลง	0.25%	เหลอื	2.00%	เนือ่งจากเศรษฐกจิไทยเผชญิความเสีย่งทีส่งูขึน้จากปญัหาทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้



�

จนทำใหก้ารอปุโภคบรโิภคและการลงทนุของภาคเอกชนชะลอตวัลง	แตก่ารทีอ่ตัราเงนิเฟอ้ยงัคงอยูใ่นระดบัตำ่และ

ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย	 ทำให	้ กนง.สามารถดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นได	้ เพื่อช่วยประคอง

เศรษฐกิจเอาไว้ก่อน	 	 ซึ่งผลจากการประชุมที	่ กนง.	 ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไป	 0.25%	 นั้น	 ได้ทำให้อัตรา		

ผลตอบแทนพนัธบตัรลดลงทกุชว่งอายโุดยเฉพาะพนัธบตัรระยะสัน้	

	 กองทนุบวัหลวง	 คาดวา่	 อตัราดอกเบีย้นโยบายจะคงทีอ่ยูใ่นระดบั	 2.00%	ตอ่ไปอกีระยะหนึง่	 เนือ่งจาก

เปน็ระดบัอตัราดอกเบีย้ทีผ่อ่นคลายเพยีงพอตอ่สถานการณป์จัจบุนั	 (เทยีบกบัระดบัตำ่สดุในชว่งวกิฤตเิศรษฐกจิโลก

ป	ี2551	ทีเ่ปน็	1.25%)	และความกงัวลเรือ่งเงนิเฟอ้ยงัไมใ่ชป่จัจยัสำคญัตอ่เสถยีรภาพเศรษฐกจิในชว่งนี	้อยา่งไรกด็	ี

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาจจะผนัผวนจากปรมิาณพนัธบตัรทีจ่ะออกมาใหม	่ สถานการณท์างการเมอืง	

กระแสเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้าออก	 รวมทั้งมาตรการทางการเงินของ	 FED	ที่จะทยอยออกมาและมีผลต่อ

ทิศทางของอัตราผลตอบแทนของ	 US	 Treasury	 จากมุมมองดังกล่าว	 กองทุนบัวหลวงจึงเน้นการลงทุนใน		

ตราสารหนี้ระยะสั้นถึงปานกลางที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด	 โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต	้	

ความเสีย่งทีย่อมรบัได	้



 

	 บลจ.บวัหลวง	

	 28	มนีาคม	2557	
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กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั4

	 กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	 4	 (เดมิชือ่	กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง)	 เปน็กองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม	 บัวหลวง	 จำกัด	 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ให้จัดตั้งขึ้น	 เพื่อระดมทุนจาก		

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน	 5,000	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยหน่วยลงทุน	 500		

ล้านหน่วย	 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	 10.00	 บาท	 เป็นกองทุนรวมตราสารทุน	 ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		

ไมก่ำหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ			

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	จะบรหิารกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4	ตามขอ้บงัคบั		

ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน	 ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ พ.ศ.	 2535	 และ

ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 โดยม	ี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	 เป็น		

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ	 ซึง่จะทำหนา้ทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดำเนนิงานของ

บรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ	
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์
	

เรยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั4(กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง)

	 ขา้พเจา้	บมจ.ธนาคารกสกิรไทย	ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน	์ไดด้แูลการจดัการกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4		

(กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง)	ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	 จำกดั	 สำหรบัระยะเวลา

ตัง้แตว่นัที	่17	มนีาคม	พ.ศ.	2556	ถงึวนัที	่16	มนีาคม	พ.ศ.	2557	แลว้	 	 	

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการจดัการกองทนุเปดิ

บวัหลวงปจัจยั	 4	 (กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง)	 เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ำหนดไวใ้นโครงการ

และภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	



ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย

	

	

																		(นายเอกพฒัน	์กมลวฒุพิงศ)์																																					(นางสาวพทัธนนัท	์รตันปฤณ)	

																ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์																																				หวัหนา้สว่น	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์

	

	

	

วนัที	่28	มนีาคม	พ.ศ.	2557	
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ผลการดำเนนิงานของกองทนุ

ณวนัที่16มนีาคม2557

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั(%)

3เดอืน

ตัง้แต่29พ.ย.56

ถงึ28ก.พ.57*

6เดอืน

ตัง้แต่30ส.ค.56

ถงึ28ก.พ.57*

1ปี

ตัง้แต่22ก.พ.56

ถงึ28ก.พ.57*

3ปี

ตัง้แต่25ก.พ.54

ถงึ28ก.พ.57*

มลูคา่หนว่ยลงทนุ**	(บาท)	 24.1321	 22.4097	 27.8604	 13.4252	

กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4	 -2.25	 5.26	 -15.33	 75.71	

เกณฑม์าตรฐาน***	 -3.34	 2.40	 -13.95	 34.43	

หมายเหต	ุ ชือ่เดมิ	กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง	เปลีย่นเปน็	กองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4	มผีลตัง้แตว่นัที	่14	ธนัวาคม	2556	

เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี	้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทนุ	

	 *		 วนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัทำการกอ่นหนา้	

	 **		 มลูคา่หนว่ยลงทนุ	ณ	วนัทำการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคำนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั	

	 ***		 เกณฑม์าตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ผลตอบแทนของดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
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รายละเอยีดการลงทนุการกูย้มืเงนิและการกอ่ภาระผกูพนั

ณวนัที่16มนีาคม2557

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  124,436,250.83 100.16

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

พาณิชย์  

บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 9,963,275.00	 8.02

บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 16,219,775.00	 13.06

บมจ.	สยามโกลบอลเฮ้าส์	 	 8,919,040.72	 7.18

บมจ.	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 3,920,000.00	 3.16

บมจ.	แม็คกรุ๊ป	 -	 267,300.00	 0.22

บมจ.	เมก้า	ไลฟ์ไซแอ็นซ์	 -	 6,094,770.00	 4.91

วัสดุก่อสร้าง 	 	

บมจ.	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	 	 6,675,626.00	 5.37

บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	 	 13,206,000.00	 10.63

อาหารและเครื่องดื่ม 	 	

บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 	 6,804,000.00	 5.48

บมจ.	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 -	 10,480,350.00	 8.44

บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	 	 8,630,493.00	 6.95

การแพทย์ 	 	

บมจ.	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	 	 3,609,860.00	 2.91

บมจ.	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 -	 9,392,570.00	 7.56
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  	

บมจ.	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	 	 2,940,000.00	 2.37

บมจ.	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	 	 1,052,220.00	 0.85

บมจ.	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 1,483,520.00	 1.19

พนัธบตัร 	 	

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 4,992,990.66	 4.02

เงนิฝากธนาคาร 	 9,784,460.45	 7.88

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ  124,235,485.78

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 24.6918

คำอธบิายCorporateGovernanceScoring

	 Corporate	Governance	Scoring	(CG	Scoring)	คอื	ระดบัความสามารถการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั		

จดทะเบยีนไทย	 จดัทำขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ	์ 5	หมวด	

ได้แก	่ สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและ											

ความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแล

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน	ประจำป	ี2556	

	 CG	Scoring		ทีเ่ผยแพรต่ามรายงานดงักลา่วประกอบดว้ย	3	ระดบั	คอื	

						 	 	 	 หมายถงึ		 ด	ี(Good)			

						 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดมีาก	(Very	Good)			

							 	 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดเีลศิ	(Excellent)	
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย
หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

รายงานสรปุจำนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี้เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุณวนัที่28กมุภาพนัธ์2557*

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตาม

ราคาตลาด(ล้านบาท)

%NAV

ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ	1. 0 0

ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	ธนาคารพาณชิย	์หรอืบรษิทั

เงนิทนุเปน็ผูอ้อก	ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั	ผูส้ลกัหลงั	หรอืผูค้ำ้ประกนั	

2. 3.28 2.77

ตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้	3. 0 0

ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับต่ำกว่า		

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	

4. 0 0

ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม	่ตามประกาศสำนกังาน	ก.ล.ต.	

เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุ	

5. 0 0

*	วันทำการสุดท้ายของเดือน	

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารแหง่หนี้ เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุ

ลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ณวนัที่16มนีาคม2557

ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/
ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อันดับ
ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม
ราคาตลาด

1.	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/04/14 - 5,000,000.00 4,992,990.66

2.	เงินฝากธนาคารบมจ.ธนาคารยูโอบี - - - - 4,280,895.30

3.	เงินฝากธนาคารบมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - - - 1,205,284.42

4.	เงินฝากธนาคารบมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - - - 4,298,280.73

•

•
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คำอธบิายการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี้

	 AAA	 เปน็อนัดบัทีส่งูทีส่ดุ	 แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ	 มคีวามสามารถสงูสดุในการชำระเงนิตน้

และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา	 แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และปัจจัย

ภายนอกอืน่	

	 AA	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่มาก	

	 A	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ำ่	

	 BBB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง	

	 BB	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู	

	 B	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก	

	 C	 ตราสารหนีท้ีม่รีะดบัความเสีย่งทีส่งูทีส่ดุ	 ทีจ่ะไมไ่ดร้บัคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกำหนดเวลา	การเปลีย่นแปลง

ของธรุกจิ	เศรษฐกจิ	และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ	จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้อยา่งมี

นยัสำคญั	

	 D	 ตราสารหนีท้ีไ่มส่ามารถชำระเงนิตน้และดอกเบีย้ได	้(Default)	

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

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั	
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่17มนีาคม2556ถงึวนัที่16มนีาคม2557

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ*	

(Fund’sDirectExpenses)

จำนวนเงนิ

หนว่ย:พนับาท

รอ้ยละของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	(Management	Fee)	 5,504.09	 1.50	

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์(Trustee	Fee)	 133.54	 0.03	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	(Registrar	Fee)	 440.33	 0.12	

คา่โฆษณา	(Advertising	Expense)	 154.45	 0.04	

คา่จดัทำแบบฟอรม์ตา่งๆ	(Form	Printing	Expense)	 106.13	 0.03	

คา่จดัทำสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ	

(Passbook	Printing	Expense)	
556.17	 0.15	

คา่จดัทำหนงัสอืชีช้วน	(Prospectus	Expense)	 63.50	 0.02	

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ**	(Other	Expense)	 136.13	 0.04	

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด***	 7,094.34 1.93

	 *		 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 อนึ่ง	 การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน	์ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน	หนว่ยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ฐานในการคำนวณ	

	 **		 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ
	 ***		 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย	์

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

ทัง้หมด	
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่17มนีาคม2556ถงึวนัที่16มนีาคม2557

ลำดบัที่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	(มหาชน)	 15.2

2 บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	(มหาชน)	 14.4

3 บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 13.9

4 บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 12.6

5 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	 10.3

6 บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	(ประเทศไทย)	จำกดั	 7.6

7 บรษิทัหลกัทรพัย	์โนมรูะ	พฒันสนิ	จำกดั	(มหาชน)	 6.5

8 บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงก	์กมิเอง็	(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	 3.5

9 บรษิทัหลกัทรพัย	์เคท	ีซมีโิก	้จำกดั	 3.4

10 บรษิทัหลกัทรพัย	์กสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	 3.2

11 อืน่ๆ	 9.4

รวมทั้งสิ้น 100.0



คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเทา่กบั	2,472,574.11	บาท	
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั4

 (เดมิชือ่กองทนุเปดิทรพัยบ์วัหลวง)

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4	ซึง่ประกอบดว้ย	งบดลุ	และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน	ณ	วันที	่ 16	มีนาคม	2557	และงบกำไรขาดทุน	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ	ิ	

งบกระแสเงนิสด	และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญัสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี

ทีส่ำคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ	

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

	 ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำและการนำเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น	 เพื่อให้สามารถ		

จัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ		

ขอ้ผดิพลาด	

	 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน		

จรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน		

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม	่

	 การตรวจสอบ	รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญช	ีซึ่งรวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัทำและการนำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกองทนุ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
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กบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ	

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิการนำเสนองบการเงนิโดยรวม	

	 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้	

	 ความเหน็

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงปจัจยั	4	ณ	วนัที	่16	มนีาคม	

2557	และผลการดำเนนิงาน	การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ	ิกระแสเงนิสด	และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญัสำหรบั		

ปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ							







	

	 		 	 	 	 	 	 		(นางสาวชมภนูชุ		แซแ่ต)้																																														

	 		 	 	 	 	 			ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	8382	

	

	

	

บรษิทั	พวี	ีออดทิ	จำกดั	

กรงุเทพฯ	3	เมษายน	2557	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล

ณวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 3,	7,	8 	114,297,440.76	 	811,517,615.95	

(ราคาทุน	ปี	2557	:	109,318,196.59	บาท)

(ราคาทุน	ปี	2556	:	516,979,311.63	บาท)

เงินฝากธนาคาร 6,	8 	9,759,042.52	 	60,247,685.25	

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 8 	379,767.55	 	2,109,201.26	

จากการขายเงินลงทุน 8 	628,868.23	 	3,959,020.00	

สินทรัพย์อื่น -	 	27,446.71	

รวมสินทรัพย์ 125,065,119.06 877,860,969.17

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 8 	659,471.64	 	14,715,405.40	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 	164,312.49	 	747,674.41	

หนี้สินอื่น 	5,849.15	 	29,302.81	

รวมหนี้สิน 829,633.28 15,492,382.62

สินทรัพย์สุทธิ 124,235,485.78 862,368,586.55
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล

ณวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 	50,314,384.70	 	297,360,675.54	

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (307,486,143.80) 82,570,349.08	

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 4 381,407,244.88	 482,437,561.93	

สินทรัพย์สุทธิ 124,235,485.78 862,368,586.55

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 	24.6918	 	29.0007	

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย) 	5,031,438.4700	 	29,736,067.5489	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามัญ

พาณิชย์

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน) 	202,300	 	9,963,275.00	 8.72

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน) 	383,900	 	16,219,775.00	 14.20

บริษัท	สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน) 	606,083	 	8,909,420.10	 7.79

บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำกัด	(มหาชน) 	400,000	 	3,920,000.00	 3.43

บริษัท	แม็คกรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน) 	16,500	 	267,300.00	 0.23

บริษัท	เมก้า	ไลฟ์ไซแอ็นซ์	จำกัด	(มหาชน) 	278,300	 	6,094,770.00	 5.33

45,374,540.10 39.70

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	1,038,200	 	6,488,750.00	 5.68

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	31,000	 	13,206,000.00	 11.55

19,694,750.00 17.23



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน) 	226,800	 	6,804,000.00	 5.95

บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน) 	192,300	 	10,480,350.00	 9.17

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน) 	125,300	 	8,520,400.00	 7.45

25,804,750.00 22.57

การแพทย์

บริษัท	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	จำกัด	(มหาชน) 	39,800	 	3,562,100.00	 3.12

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จำกัด	(มหาชน) 	911,900	 	9,392,570.00	 8.22

12,954,670.00 11.34

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน) 	300,000	 	2,940,000.00	 2.57

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน) 	1,107,600	 	1,052,220.00	 0.92

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	463,600	 	1,483,520.00	 1.30

5,475,740.00 4.79

รวมหุ้นสามัญ 109,304,450.10 95.63



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่	1/91/57	 10/04/57 	5,000	 	4,992,990.66	 4.37

รวมพันธบัตร 4,992,990.66 4.37

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน109,318,196.59บาท) 114,297,440.76 100.00



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามัญ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)	 	624,600	 	21,861,000.00	 2.69

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 	415,300	 	96,764,900.00	 11.92

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)				 	119,800	 	25,876,800.00	 3.19

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน) 	352,300	 	23,427,950.00	 2.89

167,930,650.00 20.69

พาณิชย์

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน) 	803,700	 	69,720,975.00	 8.59

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน) 	2,176,500	 	99,574,875.00	 12.27

169,295,850.00 20.86

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	998,800	 	9,039,140.00	 1.11

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	149,800	 	74,900,000.00	 9.23

83,939,140.00 10.34



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	314,300	 	49,502,250.00	 6.10

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน) 	180,700	 	61,438,000.00	 7.57

110,940,250.00 13.67

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน) 	284,600	 	18,427,850.00	 2.27

18,427,850.00 2.27

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	111,400	 	8,772,750.00	 1.08

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	802,900	 	19,992,210.00	 2.46

บริษัท	สามารถเทลคอม	จำกัด	(มหาชน) 	582,700	 	14,334,420.00	 1.77

บริษัท	ซิมโฟน่ี	คอมมูนิเคช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	202,900	 	4,362,350.00	 0.54

47,461,730.00 5.85



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน) 	941,100	 	73,405,800.00	 9.05

73,405,800.00 9.05

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน) 	897,000	 	4,467,060.00	 0.55

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำกัด	(มหาชน) 	169,600	 	15,984,800.00	 1.97

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน) 	3,285,000	 	6,372,900.00	 0.79

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	344,300	 	10,931,525.00	 1.35

37,756,285.00 4.66

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	4,998,500	 	36,489,050.00	 4.50

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน) 	460,100	 	55,902,150.00	 6.89

92,391,200.00 11.39

รวมหุ้นสามัญ 801,548,755.00 98.78



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่16มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่	42/182/55	 25/04/56 	5,000	 	4,985,723.07	 0.61

งวดที่	3/364/55	 02/05/56 	5,000	 	4,983,137.88	 0.61

รวมพันธบัตร 9,968,860.95 1.22

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน516,979,311.63บาท) 811,517,615.95 100.00



�0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 8 	10,124,340.56	 	13,979,611.00	

รายได้ดอกเบี้ย 8 	705,791.45	 	846,800.99	

รวมรายได้ 10,830,132.01 14,826,411.99

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 5,	8 	5,889,374.58	 	9,813,850.32	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 	142,891.00	 	261,702.71	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,	8 	471,149.91	 	785,108.19	

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 	51,100.00	 	56,100.00	

ค่าใช้จ่ายอื่น 8 	1,028,600.47	 	267,522.17	

รวมค่าใช้จ่าย 7,583,115.96 11,184,283.39

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,247,016.05 3,642,128.60

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 185,281,727.05	 132,859,335.23	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (289,559,060.15) 148,514,335.32	

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน (104,277,333.10) 281,373,670.55

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (101,030,317.05) 285,015,799.15



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 	3,247,016.05	 	3,642,128.60	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 185,281,727.05	 132,859,335.23	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (289,559,060.15) 148,514,335.32	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (101,030,317.05) 285,015,799.15

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	73,531,587.78	 135,582,366.54	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (710,634,371.50) (65,417,101.55)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (637,102,783.72) 70,165,264.99

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (738,133,100.77) 355,181,064.14	

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 	862,368,586.55	 	507,187,522.41	

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 124,235,485.78 862,368,586.55



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

หน่วย

2557 2556

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)

หน่วยลงทุน	ณ	วันต้นปี 	29,736,067.5489	 	26,926,703.7183	

บวก	:	หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	2,720,046.7636	 	5,466,128.3439	

หัก	:		หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (27,424,675.8425) (2,656,764.5133)

หน่วยลงทุนณวันปลายปี 5,031,438.4700 29,736,067.5489



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (101,030,317.05) 285,015,799.15	

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

			ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (438,048,148.75) (442,694,726.95)

การขายเงินลงทุน 1,031,197,037.72	 392,138,828.40	

ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (206,046.88) (137,866.85)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,729,433.71	 (426,943.62)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 3,330,151.77	 (1,333,033.84)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น 27,446.71	 (25,635.00)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (14,055,933.76) 14,248,703.29	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (583,361.92) 281,571.70	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (23,453.66) 	11,586.03	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (185,281,727.05) (132,859,335.23)

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 289,559,060.15	 (148,514,335.32)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 586,614,140.99 (34,295,388.24)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 	73,531,587.78	 135,582,366.54	

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (710,634,371.50) (65,417,101.55)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (637,102,783.72) 70,165,264.99

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (50,488,642.73) 35,869,876.75	

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันต้นปี 	60,247,685.25	 24,377,808.50	

เงินฝากธนาคารณวันปลายปี 9,759,042.52 60,247,685.25



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556 2555

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 	29.0007	 	18.8358	 	13.6699	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 	0.2340 	0.1317	 	0.2049	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน	** 	8.0719 	4.7375	 	2.2840	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน	** (12.6148) 	5.2957	 	2.6770	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน (4.3089) 10.1649 5.1659

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 24.6918 29.0007 18.8358

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	ถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	 	(27.54) 	46.52	 	33.58	

อัตราส่วนการเงินท่ีสำคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 	124,235	 	862,369	 	507,188	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	2.07	 	1.83	 	1.85	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	2.95	 	2.42	 	3.19	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	*** 1,334.32	 	101.23	 	107.32	

ข้อมูลเพ่ิมเติม

*
**

***

คำนวณจากจำนวนหน่วยท่ีจำหน่ายแล้วถัวเฉล่ียระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	
เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ	
โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี16มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2554 2553 2552

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 	10.5986	 	7.1015	 	11.2294	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 	0.2433 	0.0999	 	0.2148	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน	** 	1.9242	 	0.6845	 (0.8453)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน	** 	0.9038	 	2.7127	 (3.4974)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 3.0713 3.4971 (4.1279)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 13.6699 10.5986 7.1015

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	ถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	 	24.83	 	38.02	 	(46.08)

อัตราส่วนการเงินท่ีสำคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 	372,454	 	289,297	 	196,106	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	1.87	 	1.91	 	1.96	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	3.82	 	3.00	 	4.35	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	*** 	132.00	 	131.12	 	189.22	

ข้อมูลเพ่ิมเติม

*
**

***

คำนวณจากจำนวนหน่วยท่ีจำหน่ายแล้วถัวเฉล่ียระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างป	ี
เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง	ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ	
โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2557

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4

	 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4	 (“กองทุน”)	จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ	

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต.”)	เม่ือวันท่ี	17	มีนาคม	2538	มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน	5,000	ล้านบาท	

(แบ่งเป็น	500	ล้านหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนละ	10	บาท)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	

จำกัด	(“บริษัทจัดการ”)	เป็นผู้จัดการกองทุน	และธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน	

โดยมีธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

	 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ	โดยมีนโยบาย	

ท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทท่ีทำธุรกิจเก่ียวข้องกับปัจจัย	4	ได้แก่	อาหาร	 ท่ีอยู่อาศัย	เคร่ืองนุ่งห่ม	

และยารักษาโรค	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า	80%	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 (เดิม	ลงทุนใน	

หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ	65	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)	ส่วนท่ีเหลือ

จะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี	เงินฝาก	และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

	 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน	

(เดิม	กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน)

	 เมื ่อวันที ่	 14	 ธันวาคม	 2556	 กองทุนได้เปลี ่ยนชื ่อจากเดิมชื ่อ	 “กองทุนเปิดทรัพย์บัวหลวง”	 เป็น	

“กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4”	และแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

	 งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)	รวมถึง	

การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 เพื่อให้เป็นไปตาม	

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย	นอกจากน้ี	งบการเงินได้จัดทำข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกำหนด	

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	106	เร่ือง	“การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

	 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย	และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท	ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าว	

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ	ดังน้ัน	เพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคย	

กับภาษาไทย	กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
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	 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติท่ีออกและปรับปรุงใหม่	

ดังต่อไปน้ี

	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัติทางบัญชี	

ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2556	ดังต่อไปน้ี

 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/  เรื่อง

 การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12			 	 	 ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 	 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 	 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

	 	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 	 ส่วนงานดำเนินงาน

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยว	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	 	 ภาษีเงินได้	 –	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์	

	 	 	 	 	 	 	 	 ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	 	 ภาษีเงินได้	–	การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี	

	 	 	 	 	 	 	 	 ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

	 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	34/2555	 	 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ	

	 	 	 	 	 	 	 	 โอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

	 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	ดังต่อไปนี้

	 ก)	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการตีความ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	

2557	ดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/  เรื่อง

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 	 การนำเสนองบการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)	 	 งบกระแสเงินสด

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 	 ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 	 สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 	 รายได้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 	 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน	

	 	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่	

	 	 	 	 	 	 	 	 เกี่ยวข้องกัน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 	 งบการเงินระหว่างกาล

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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	 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/  เรื่อง

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	3	(ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ	

	 	 	 	 	 	 	 	 ดำเนินงานที่ยกเลิก

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำเนินงาน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน		

	 	 	 	 	 	 	 	 การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า	

	 	 	 	 	 	 	 	 หรือไม่

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน	การบูรณะ	

	 	 	 	 	 	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	

	 	 	 	 	 	 	 	 ฉบับที่	29	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	 	 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมาย
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	 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/  เรื่อง

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29		 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

	 ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที	่

1	มกราคม	2559	ดังต่อไปนี้

	  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เรื่อง

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 	 สัญญาประกันภัย

	 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

	 การวัดค่าเงินลงทุน

	 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน	ณ	วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน	ต้นทุน	

ของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื ้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั ้งสิ ้นที ่กองทุนจ่ายเพื ่อให้ได้มา	

ซึ่งเงินลงทุนนั้น

	 -	 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขาย	

ครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

	 -	 หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายรองรับ	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนโดยผู้จัดการ

กองทุน	ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

	 -	 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ณ	วันที่วัดค่าเงินลงทุน

	 -	 กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี	 ซ่ึงมีอายุครบกำหนดภายใน	

90	 วัน	นับต้ังแต่วันท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายุเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีน้ันไม่แตกต่างจากราคา

ทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ



��

	 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไร	

ขาดทุน	ณ	วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน

	 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ	

	 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

	 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ	

ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวน	

ที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมต้นปี

บาท

2557 2556

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก (195,424,466.20) (195,424,466.20)

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	(เริ่มสะสมวันที่	17	มี.ค.	43) 42,596,018.11 38,953,889.51

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	(เริ่มสะสม	17	มี.ค.	43) 340,727,705.70 207,868,370.47

กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	(เริ่มสะสม	17	มี.ค.	43) 294,538,304.32 146,023,969.00

กำไรสะสมต้นปี 482,437,561.93 197,421,762.78
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5. ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 ค่าใช้จ่าย     อัตราร้อยละ

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 	 	 ไม่เกิน	1.50	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 ไม่เกิน	0.04	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	 	 	 0.12	ต่อปี	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน

6. เงินฝากธนาคาร

	 ณ	วันที่	16	มีนาคม	2557	และ	2556	เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย(%)

ธนาคาร 2557 2556 2557 2556

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 1,203,181.20 3,278,609.26 0.50 0.625

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน) 4,292,343.91 2,780,212.74 1.00 1.75

ธนาคารยูโอบี	จำกัด	(มหาชน) 4,263,517.41 54,188,863.25 1.90 1.95

รวมเงินฝากธนาคาร 9,759,042.52 60,247,685.25

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	16	มีนาคม	2557	โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	

เป็นจำนวนเงิน	1,469.25	ล้านบาท	(ปี	2556:	จำนวนเงิน	834.83	ล้านบาท)	โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ	400.45	

(ปี	2556:	ร้อยละ	136.27)	ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน	 ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ	

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน	รายการท่ีสำคัญดังกล่าวสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	16	มีนาคม	2557	และ	

2556	มีดังต่อไปน้ี

บาท

2557 2556 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,889,374.58 9,813,850.32 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 471,149.91 785,108.19 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15,562.00 15,622.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ 51,006.64 10,480.76 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน 27,784,425.22 55,891,253.87 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 108,795,977.03 28,321,082.56 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 2,095,700.00 1,779,000.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ 23,619.74 16,016.02 ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน)

ค่านายหน้า 256,375.72 213,891.99 ราคาตลาด

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน 11,466,610.99 31,636,442.08 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 71,252,071.09 8,884,070.47 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 431,672.00 359,350.00 ตามที่ประกาศจ่าย
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ณ	วันท่ี	16	มีนาคม	2557	และ	2556	กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ดังน้ี

บาท

2557 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 85,809.76 595,088.75

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

เงินลงทุน - 96,764,900.00

เงินฝากธนาคาร 1,203,181.20 3,278,609.26

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,103.22 6,789.14

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 9,751.59 64,766.75

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 155,159.74 -

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 550,347.22 -

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

เงินลงทุน - 73,405,800.00

	 กองทุนมีรายการธุรกิจกับกองทุนอ่ืน	ซ่ึงจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกันสำหรับปีส้ินสุด

วันท่ี	16	มีนาคม	2557	และ	2556	ดังน้ี

บาท

2557 2556

ซ้ือเงินลงทุน 14,947,944.30 -
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9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

	 กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไร

หรือการค้า

	 มูลค่ายุติธรรม

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น	

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด	ดังนั้นกองทุน	

เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม	

อย่างมีสาระสำคัญ

	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย

	 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง	เม่ืออัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด	

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป	หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น	ราคาตราสารหนี้จะลดลง	และหากอัตรา	

ดอกเบ้ียในท้องตลาดลดลง	ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน	ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไร	ราคาของตราสารหน้ีน้ัน

ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่าน้ัน

	 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

	 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการ	

เงิน	เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี	อย่างไรก็ตาม	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน	กองทุน	

จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหน้ี

	 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

	 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังน้ันจึงไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

	 ความเส่ียงด้านตลาด

	 กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี	 ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน	

ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ		การเมือง	สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน	 ซ่ึงสภาวะการณ์	

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ	

ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด	อันอาจจะทำให้	

ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้
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	 การบริหารความเส่ียง

	 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง	เช่น	การกระจาย	

ประเภทเงินลงทุน	และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน

10.การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเม่ือวันท่ี	3	เมษายน	2557
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมในชว่ง1ปี
สิน้สดุณวนัที่16มนีาคม2557

ลำดบัที่ รายชือ่

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	

2 ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)		

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด	

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

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่17มนีาคม2556ถงึวนัที่16มนีาคม2557

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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

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

วาระที่	12	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

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

ไพบลูย	์และนายสราวฒุ	ิอยูว่ทิยา	กลบัเขา้		

ดำรงตำแหนง่กรรมการ	เนือ่งจากเขา้

ประชมุกรรมการธนาคารนอ้ยกวา่	75	%	

ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุ		

ผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	ของ	บลจ.บวัหลวง		

ตาม	IC	6/2550		

วาระที	่10	ปรกึษากจิการอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง		

10	เมษายน	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	 1	 9	 0	 1	 วาระที่	10	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

10	เมษายน	2556	 บมจ.	ไทยยเูนีย่น	โฟรเซน่	

โปรดกัส	์

1	 7	 0	 1	 วาระที่	5	ไม่อนุมัติเลือกตั้ง	นายเช็ง		

นิรุตตินานนท์	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	

เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า	75	%		

ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุ		

ผูถ้อืหุน้ในนามกองทุน	ของ	บลจ.บัวหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

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

งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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

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

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่2/2555		

งดออกเสยีง	

วาระที	่2	พจิารณารบัทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบรษิทั	สำหรบัรอบระยะเวลา

บญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2555		

งดออกเสยีง	

วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

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

ผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	13	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	 1	 6	 0	 4	 วาระที	่1	เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ	

งดออกเสียง	

วาระที่	2	พจิารณารบัรองรายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555		

วันที่	29	มีนาคม	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	3	พิจารณารับทราบรายงาน		

คณะกรรมการบรษิทัสำหรบัผลการดำเนนิงาน		

ปี	2555	และรายงานประจำปี	2555		

งดออกเสียง	

วาระที่	10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอสซ	ีแอสเสท	

คอรป์อเรชัน่	

1	 13	 0	 3	 วาระที่	1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	

งดออกเสียง	

วาระที่	2	พิจารณารับรองรายงาน		

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2555	

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	16	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่ตามวาระ	

พร้อมกำหนดชื่อกรรมการ	ซึ่งมีอำนาจ		

ลงนามผกูพนับรษิทั	และ	กำหนดคา่ตอบแทน	

กรรมการประจำปี	2557	งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	

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

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

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	

เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า	75%		

ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิออกเสียงที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในนามกองทุน	ของ	บลจ.บัวหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

วาระที่	7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	



��

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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

และรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบั		

ผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป	ี2555	

งดออกเสยีง	

วาระที	่5	ไมอ่นมุตักิารเลอืกตัง้			

นายฐาปน	สริวิฒันภกัด	ีและนายวรีะวงศ	์

จติตม์ติรภาพ	กลบัเขา้ดำรงตำแหนง่	

เนือ่งจากเขา้ประชมุนอ้ยกวา่	75	%			

ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุ		

ผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	ของ	บลจ.บวัหลวง	

ตาม	IC	6/2550	

วาระที	่10	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี			

งดออกเสยีง	

26	เมษายน	2556	 บมจ.	กรงุเทพประกนัชวีติ	 1	 8	 0	 0	 -	

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

งดออกเสยีง	

12	มถินุายน	2556	 บมจ.	ซพี	ีออลล	์ 1	 2	 0	 1	 วาระที่	3	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

16	สงิหาคม	2556	 บมจ.	อนนัดา		

ดเีวลลอปเมน้ท	์

2	 1	 1	 1	 วาระที่	2	พิจารณาอนุมัติการออกและ

เสนอขายตราสารในวงเงินไม่เกิน	200	

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือเงินสกุลอื่น		

ในวงเงินเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ดังกล่าว	เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่าง

ประเทศ	ไม่เห็นด้วย	

วาระที่	3	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	งดออกเสียง	

(สอบถามว่าบริษัทมีโครงการที่จะเข้าร่วม

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการ

ของ	IOD	หรือไม่)	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติาม

วาระการประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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

20	กนัยายน	2556	 บมจ.	สยามโกลบอลเฮา้ส	์ 1	 1	 0	 2	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2556		

งดออกเสียง	

วาระที่	3	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

31	ตลุาคม	2556	 บมจ.	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	 1	 17	 0	 2	 วาระที่	9	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

วาระที่	10	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน
(SoftCommission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงค	์กมิเอง็	

(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ธนชาต	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์โนมรูะ	พฒันสนิ	

จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เคท	ีซมีโิก	้จำกดั	 Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์กสกิรไทย	จำกดั	

(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์ยโูอบ	ีเคยเ์ฮยีน	

(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ยบูเีอส		

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เครดติ	สวสิ			

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call,	SMS	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ซไีอเอม็บ	ี		

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์เคจไีอ	(ประเทศ

ไทย)	จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

	

	

	

	

	

	

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู	3	เมษายน	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	


