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ความเหน็ของบรษิทัจดัการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว75/25

 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	FEDมคีวามจำเปน็ทีย่งั

ตอ้งใชน้โยบายQEตอ่ไปอกีระยะหนึง่ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่เศรษฐกจิสหรฐัสามารถฟืน้ตวัไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยFED

จะพจิารณาจากตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิในหลายๆดา้นนอกจากดา้นการจา้งงานและอตัราเงนิเฟอ้เนือ่งจากตวั

ชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิสหรฐัในขณะนีย้งัหา่งไกลจากเปา้หมายทีว่างไว้และFEDคาดวา่สหรฐัยงัตอ้งใชเ้วลาอกี

ประมาณ2ปีกวา่เศรษฐกจิจะฟืน้ตวัไดใ้นระดบัเปา้หมาย	จงึคาดวา่	FED	จะยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีร่ะดบั

ตำ่ตอ่ไป	และกระแสคาดการณช์ว่งกอ่นหนา้วา่	FED	อาจจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในชว่งกลางป	ี2558	จงึมนีำ้หนกัลดลง	

	 เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศในแถบยโุรป	ยงัรกัษาระดบัการฟืน้ตวัไวไ้ด	้โดยดชัน	ีMarkit	PMI	ทัง้ภาคการ

ผลติและบรกิารของกลุม่ยโูรโซนในเดอืนเมษายน	อยูท่ี	่53.3	จดุ	เพิม่ขึน้จากเดอืนมนีาคม	ซึง่เปน็	53.0	จดุ	ซึง่ภาพ

รวมดชัน	ี PMI	 นัน้เคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบระหวา่ง	 53-54	 จดุ	 ตัง้แตช่ว่งตน้ป	ี 2557	 แสดงถงึอตัราการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกจิยโูรโซนยงัคอ่นขา้งทรงตวั	สว่นอตัราวา่งงานในเดอืนกมุภาพนัธ	์ลดลงเลก็นอ้ยอยูท่ี	่ 11.9%	ซึง่ยงัสงู	จงึ

คาดวา่เศรษฐกจิกลุม่ยโูรโซนจะคอ่ยๆ	ขยายตวัในปนีีท้ีป่ระมาณ	0.8-1.0%	ทัง้นี	้ธนาคารกลางยโุรป	(ECB)	ไดส้ง่

สญัญาณวา่	ECB	พรอ้มจะใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ	ถา้หากวา่เศรษฐกจิไมส่ามารถฟืน้ตวัไดต้อ่เนือ่ง	

	 ด้านปัญหาวิกฤติการณ์ในประเทศยูเครนและการเข้าครอบครองเกาะไครเมียของรัสเซียนั้น	 แม้จะม	ี	

ความรุนแรงมากขึ้นในบางพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่มีประชาชนเป็นคนเชื้อสายรัสเซียเป็นส่วนมาก		

จึงต้องการแยกตัวไปอยู่กับรัสเซีย	 แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดความรุนแรงหรือเกิดสงครามที่ขยายวงกว้างออกไป	

ส่วนการคว่ำบาตรรัสเซียของประเทศยุโรปตะวันตกและสหรัฐนั้นแม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

รสัเซยีแตก่ย็งัไมเ่หน็ผลกระทบเชงิลบตอ่เศรษฐกจิของยโูรโซนอยา่งมนียัสำคญัเนือ่งจากยอดสง่ออกของ

กลุม่ยโูรโซนไปยงัรสัเซยีและยเูครนคดิเปน็สดัสว่นนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัของการสง่ออกทัง้หมดของยโูรโซน
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	 เศรษฐกิจญี่ปุ่น	 ยังอยู่ในช่วงการขยายตัว	 แม้จะฟื้นตัวเล็กน้อยในภาคการผลิต	 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่าย		

จดัซือ้ภาคอตุสาหกรรม	(Nomura/JMMA	Manufacturing	PMI)	ของเดอืนมนีาคม	2557	ลดลงเหลอื	53.9	จดุ	จาก	

55.5	จดุ	 ในเดอืนกมุภาพนัธ	์ เนือ่งจากการลดการผลติลงหลงัจากทีเ่รง่ผลติไปมากในชว่งกอ่นหนา้	 เพือ่รองรบัความ

ตอ้งการสนิคา้ทีส่งูขึน้กอ่นทีจ่ะเริม่มกีารขึน้ภาษกีารบรโิภค	 (Consumption	 tax)	 ในเดอืนเมษายน	2557	ซึง่เหน็ได้

จากตัวเลขยอดขายร้านค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 แต่จะทำให	้	

การบรโิภคชะลอตวัลงหลงัจากนี	้ อยา่งไรกต็าม	ธนาคารกลางญีปุ่น่ไดแ้สดงความมัน่ใจวา่	 เศรษฐกจิญีปุ่น่มคีวาม

แขง็แกรง่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัการปรบัขึน้ภาษไีด้เนือ่งจากการจา้งงานและรายไดป้ระชาชนทีด่ขีึน้

	 เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่า	 เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น

สวนทางกบัเศรษฐกจิประเทศตลาดเกดิใหมท่ีย่งัชะลอตวั	โดยตวัเลข	GDP	ของจนีในไตรมาส	1/57	ขยายตวั

ที	่ 7.4%	 y-y	 ชะลอลงจากทีข่ยายตวัได	้ 7.7%	 ในไตรมาสกอ่นหนา้	 และดชันเีศรษฐกจิในเดอืนมนีาคม	 2557	 ยงั

แสดงถงึการชะลอตวัตอ่เนือ่งจากเดอืนกอ่น	ทัง้ตวัเลขดชันผีูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้	 และการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร	 จงึ

คาดวา่เศรษฐกจิจนีในป	ี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		

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	
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	 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

 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
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ธนาคารกลางสหรัฐ	 (FED)	 ล่าสุดที่บ่งชี้ได้ว่า	 FED	 ยังคงดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อไป	 และ		

4.	 การปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป	ี 2557	 ที่หลายสำนักออกมาคาดการณ์ว่าจะต่ำกว่า

รอ้ยละ	3	และตำ่กวา่รอ้ยละ	2		ซึง่ปจัจยัตา่งๆ	เหลา่นีท้ำใหค้าดวา่แนวโนม้อตัราดอกเบีย้จะคงอยูใ่นระดบัตำ่ตอ่ไป	

	 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	 (กนง.)	 ไดป้ระชมุครัง้ลา่สดุเมือ่วนัที	่ 23	 เมษายน	2557	 โดยมมีตคิงอตัรา

ดอกเบีย้ไวท้ีร่อ้ยละ	2	ตามทีต่ลาดสว่นใหญค่าดการณ	์โดย	กนง.	คาดวา่เศรษฐกจิไทยในปนีีจ้ะขยายตวัไดต้ํา่กวา่		

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	้

	 จากแนวโนม้และปจัจยัตา่งๆ	 ขา้งตน้	กองทนุบวัหลวงมองวา่ปจัจยัหนนุตอ่ตลาดตราสารหนีไ้ทย

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

วา่จะไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากสภาวะเศรษฐกจิและแนวโนม้การลงทนุแบบนี้

 	สำหรบัการลงทนุ	ตัง้แตว่นัที	่1	เมษายน	2556	ถงึวนัที	่31	มนีาคม	2557	กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว

75/25มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิณ	วนัที	่31	มนีาคม	2557	เทา่กบั	21,482.69	ลา้นบาท	หรอื	23.7689	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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กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว75/25

	 กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	75/25	 เปน็กองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั			

ได้รับอนุมัติจากสำนกังานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ใหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป	 โดยมจีำนวนเงนิทนุ		

จดทะเบยีน	20,000	ลา้นบาท	ประกอบดว้ยหนว่ยลงทนุ	2,000	ลา้นหนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	10.00	บาท	เปน็

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	 ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

(Specific	Fund)	และไมก่ำหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ			

	 อนึง่	 เงนิลงทนุในกองทนุนีจ้ะไดร้บัสทิธปิระโยชนท์างภาษี	 ซึง่บรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองการซือ้												

ให้ผู้ลงทุนสามารถนำไปประกอบการยื่นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายในป	ี2559	และปฏบิตัติามเงือ่นไขเทา่นัน้	จงึจะไดส้ทิธปิระโยชนท์างภาษ	ี

	 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	จะบรหิารกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	75/25	ตาม

ขอ้บงัคบัทีก่ำหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน	ตลอดจนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	 2535	

และประกาศของคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	โดยม	ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย	เปน็

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ	 ซึง่จะทำหนา้ทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดำเนนิงานของ

บรษิทัจดัการอยา่งใกลช้ดิ	
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ความเหน็ของผ้ดููแูลผลประโยชน์
	

เรยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว75/25

	 ขา้พเจา้	 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย	 ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน	์ ไดด้แูลการจดัการกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้

ระยะยาว	 75/25	 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จำกัด	 สำหรับระยะเวลาตั้งแต	่	

วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2556	ถงึวนัที	่31	มนีาคม	พ.ศ.	2557	แลว้	 	 	

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการจดัการกองทนุเปดิ										

บวัหลวงหุน้ระยะยาว	 75/25	 เหมาะสมตามสมควรแหง่วตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ำหนดไวใ้นโครงการ	 และภายใตพ้ระราช

บญัญตัหิลกัทรพัย	์และตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	

	

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย

	

	

																		(นายเอกพัฒน์	กมลวุฒิพงศ์)																																		(นางสาวพัทธนันท์	รัตนปฤณ)	

																ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์																																		หวัหนา้สว่น	ฝา่ยบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย	์

	

	

	

วนัที	่16	เมษายน	พ.ศ.	2557	
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ผลการดำเนนิงานของกองทนุ

ณวนัที่31มนีาคม2557



อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั(%)

3เดอืน

ตัง้แต่27ธ.ค.56

ถงึ28ม.ีค.57*

6เดอืน

ตัง้แต่27ก.ย.56

ถงึ28ม.ีค.57*

1ปี

ตัง้แต่29ม.ีค.56

ถงึ28ม.ีค.57*

3ปี

ตัง้แต่25ม.ีค.54

ถงึ28ม.ีค.57*

มลูคา่หนว่ยลงทนุ**	(บาท)	 23.0082	 23.4792	 26.1929	 14.8132	

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	75/25	 3.04	 0.98	 -9.49	 60.05	

เกณฑม์าตรฐาน***	 5.40	 -3.43	 -12.31	 31.91	

เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี	้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทนุ	

	 *		 วนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน	หากตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัทำการกอ่นหนา้	

	 **		 มลูคา่หนว่ยลงทนุ	ณ	วนัทำการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคำนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั	

	 ***		 เกณฑม์าตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ผลตอบแทนของดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
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รายละเอยีดการลงทนุการกูย้มืเงนิและการกอ่ภาระผกูพนั

ณวนัที่31มนีาคม2557

รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 	 21,559,997,513.62 100.36

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ยานยนต์  

บมจ.	พี.ซี.เอส.แมชีน	กรุ๊ปโฮลดิ้ง	 -	 67,247,560.00	 0.31

ธนาคาร  

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	 	 1,816,826,550.00	 8.46

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย	 	 114,934,600.00	 0.54

บมจ.	ธนาคารเกียรตินาคิน	 	 233,354,750.00	 1.09

บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์	 	 94,500,000.00	 0.44

พาณิชย์ 	 	

บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 1,614,692,100.00	 7.52

บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 2,967,452,550.00	 13.81

บมจ.	สยามโกลบอลเฮ้าส์	 	 156,267,908.92	 0.73

วัสดุก่อสร้าง 	 	

บมจ.	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	 	 105,758,958.00	 0.49

บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	 	 2,059,611,400.00	 9.59
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค 	 	

บมจ.	ผลิตไฟฟ้า	 	 926,177,325.00	 4.31

บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 -	 70,207,750.00	 0.33

บมจ.	ปตท.	 	 1,249,397,900.00	 5.82

อาหารและเครื่องดื่ม  

บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 	 11,485,600.00	 0.05

บมจ.	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 -	 452,456,750.00	 2.11

บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	 	 684,657,771.00	 3.19

การแพทย์ 	 	

บมจ.	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 -	 107,403,450.00	 0.50

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

บมจ.	สามารถคอร์ปอเรชั่น	 	 231,742,500.00	 1.08

บมจ.	สามารถเทลคอม	 	 119,339,475.00	 0.56

บมจ.	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	 	 37,802,970.00	 0.18

ประกันภัยและประกันชีวิต 	 	

บมจ.	กรุงเทพประกันชีวิต	 	 1,843,881,875.00	 8.58

บมจ.	ไทยรีประกันชีวิต	 -	 172,733,425.00	 0.80

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  	

บมจ.	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	 	 54,812,296.00	 0.26

บมจ.	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	 	 107,906,040.00	 0.50

บมจ.	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 92,932,160.00	 0.43
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	 	

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	 	 443,654,244.00	 2.07

บมจ.	ท่าอากาศยานไทย	 	 555,810,000.00	 2.59

บมจ.	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	 	 207,043,440.00	 0.96

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 	 	

พาณิชย์ 	 	

บมจ.	สยามโกลบอลเฮ้าส์	 	 26,011,195.20	 0.12

ขนส่งและโลจิสติกส์  	

บมจ.	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	  2,295,842.50	 0.01

พนัธบตัร 	 	

พนัธบตัรรฐับาล	 	 922,353,348.10	 4.29

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย	  1,755,105,083.87	 8.17

พนัธบตัรการเคหะแหง่ชาต	ิ  81,785,084.00	 0.38

หุ้นกู้ 	 	

อันดับความน่าเชื่อถือ	AAA	 	 141,137,147.61	 0.66

อันดับความน่าเชื่อถือ	AAA-	 	 35,227,803.57	 0.16

อันดับความน่าเชื่อถือ	AA-	 	 166,667,392.25	 0.78

อันดับความน่าเชื่อถือ	A+	 	 264,348,417.01	 1.23

อันดับความน่าเชื่อถือ	A	 	 238,870,821.35	 1.11

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	 35,909,616.44	 0.17

ตั๋วแลกเงิน 	 178,224,581.42	 0.83
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดับ

CGScoring

มลูคา่

ตามราคาตลาด

%NAV

บัตรเงินฝาก 	 151,006,232.88	 0.70

เงนิฝากธนาคาร 	 960,963,599.50	 4.47

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ  21,482,690,444.60

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 23.7689

คำอธบิายCorporateGovernanceScoring

	 Corporate	 Governance	 Scoring	 (CG	 Scoring)	 คือ	 ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท		

จดทะเบยีนไทย	จดัทำขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ	์5	หมวด	ไดแ้ก	่สทิธิ

ของผูถ้อืหุน้	การปฎบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัตอ่ผูถ้อืหุน้	บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี	การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส	และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ	โดยระดบัคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	ประจำป	ี2556	

	 CG	Scoring		ทีเ่ผยแพรต่ามรายงานดงักลา่วประกอบดว้ย	3	ระดบั	คอื		

						 	 	 	 หมายถงึ		 ด	ี(Good)			

						 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดมีาก	(Very	Good)			

							 	 	 	 	 	 หมายถงึ		 ดเีลศิ	(Excellent)	
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รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

รายงานสรปุจำนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี้เงนิฝากหรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุณวนัที่31มนีาคม2557

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตาม

ราคาตลาด(ล้านบาท)

%NAV

ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ	1. 2,892.15 13.42

ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	ธนาคารพาณชิย	์หรอืบรษิทั

เงนิทนุเปน็ผูอ้อก	ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั	ผูส้ลกัหลงั	หรอืผูค้ำ้ประกนั	

2. 1,129.11 5.27

ตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้	3. 892.79 4.15

ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับต่ำกว่า		

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได	้หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	

4. 0 0

ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑใ์หม	่ตามประกาศสำนกังาน	ก.ล.ต.	

เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุ	

5. 0 0



รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่

กองทนุลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ณวนัที่31มนีาคม2557


ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 22/05/15	 -	 60,000,000.00	 61,780,377.00	

2.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 11/12/15	 -	 200,000,000.00	 205,133,116.00	

3.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 16/06/17	 -	 285,000,000.00	 293,009,520.30	

4.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 16/06/14	 -	 95,000,000.00	 97,669,840.10	

•

•
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

5.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 13/06/19	 -	 140,000,000.00	 146,252,012.20	

6.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 17/12/21	 -	 30,000,000.00	 30,617,159.10	

7.	พันธบัตร	 กระทรวงการคลัง	 -	 17/12/27	 -	 90,000,000.00	 87,891,323.40	

8.	พันธบัตร	 การเคหะแห่งชาติ	 -	 27/08/17	 -	 80,000,000.00	 81,785,084.00	

9.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 30/04/14	 -	 20,000,000.00	 19,060,419.25	

10.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 13/02/15	 -	 30,000,000.00	 30,065,492.40	

11.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 10/04/14	 -	 40,000,000.00	 39,978,282.02	

12.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 24/04/14	 -	 40,000,000.00	 39,944,205.93	

13.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 08/05/14	 -	 85,000,000.00	 84,811,717.99	

14.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 15/05/14	 -	 80,000,000.00	 79,803,748.37	

15.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 15/05/14	 -	 425,000,000.00	 423,871,770.87	

16.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 22/05/14	 -	 435,000,000.00	 433,666,919.77	

17.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 29/05/14	 -	 65,000,000.00	 64,772,809.17	

18.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 05/06/14	 -	 105,000,000.00	 104,606,140.43	

19.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 05/06/14	 -	 5,000,000.00	 4,980,973.36	

20.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 12/06/14	 -	 5,000,000.00	 4,979,862.26	

21.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 19/06/14	 -	 5,000,000.00	 4,977,913.07	

22.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 26/06/14	 -	 150,000,000.00	 149,278,962.16	

23.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 26/06/14	 -	 5,000,000.00	 4,976,198.77	

24.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 26/06/14	 -	 50,000,000.00	 46,761,987.73	

25.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 10/07/14	 -	 167,000,000.00	 166,064,596.35	

26.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 -	 25/09/14	 -	 50,000,000.00	 49,503,083.97	
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

27.	หุ้นกู้	 บมจ.	อยุธยา	
แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	

-	 20/05/15	 A+	 10,000,000.00	 10,191,255.80	

28.	หุ้นกู้	 บมจ.	ทางด่วนกรุงเทพ	 -	 06/03/16	 A	 25,000,000.00	 25,328,649.75	

29.	หุ้นกู้	 บมจ.	ทางด่วนกรุงเทพ	 -	 06/03/18	 A	 25,000,000.00	 25,258,322.00	

30.	หุ้นกู้	 บมจ.	ทางด่วนกรุงเทพ	 -	 27/02/19	 A	 25,000,000.00	 25,199,012.00	

31.	หุ้นกู้	 บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	

-	 15/03/16	 A+	 45,000,000.00	 46,162,288.35	

32.	หุ้นกู้	 บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	

-	 09/05/18	 A+	 60,000,000.00	 61,210,138.20	

33.	หุ้นกู้	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒนา	 -	 19/02/17	 A+	 15,000,000.00	 15,109,888.09	

34.	หุ้นกู้	 บจ.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	
(ไทย)	

-	 26/09/14	 AAA-	 35,000,000.00	 35,227,803.57	

35.	หุ้นกู้	 ธ.เพื่อการส่งออกและ		
นำเข้าแห่งประเทศไทย	

-	 25/11/14	 A+	 25,000,000.00	 25,581,198.11	

36.	หุ้นกู้	 ธ.เพื่อการส่งออกและ		
นำเข้าแห่งประเทศไทย	

-	 27/08/15	 A+	 20,000,000.00	 20,317,337.03	

37.	หุ้นกู้	 ธ.เพื่อการส่งออกและ		
นำเข้าแห่งประเทศไทย	

-	 11/03/16	 A+	 15,000,000.00	 15,173,515.63	

38.	หุ้นกู้	 ธ.เพื่อการส่งออกและ		
นำเข้าแห่งประเทศไทย	

-	 11/06/18	 A+	 70,000,000.00	 70,602,795.80	

39.	หุ้นกู้	 บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์

เนชั่นแนล	

-	 14/03/19	 A	 70,000,000.00	 70,245,455.70	

40.	หุ้นกู้	 บจ.	น้ำตาลมิตรผล	 -	 12/05/16	 A	 15,000,000.00	 15,527,533.50	

41.	หุ้นกู้	 บจ.	น้ำตาลมิตรผล	 -	 17/01/16	 A	 35,000,000.00	 36,142,962.80	
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

42.	หุ้นกู้	 บมจ.	ปตท.	 -	 23/11/15	 AAA	 50,000,000.00	 54,987,350.01	

43.	หุ้นกู้	 บมจ.	ปนูซเีมนต์
นครหลวง	

-	 14/06/14	 A	 40,000,000.00	 41,168,885.60	

44.	หุ้นกู้	 บจ.	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	
(ประเทศไทย)	

-	 28/05/15	 AAA	 30,000,000.00	 30,339,528.90	

45.	หุ้นกู้	 บจ.	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	
(ประเทศไทย)	

-	 22/11/15	 AAA	 20,000,000.00	 20,387,035.20	

46.	หุ้นกู้	 บจ.	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	
(ประเทศไทย)	

-	 15/02/16	 AAA	 35,000,000.00	 35,363,233.50	

47.	หุ้นกู้	 บมจ.	ไทยออยล์	 -	 12/03/19	 AA-	 55,000,000.00	 55,375,832.05	

48.	หุ้นกู้	 บมจ.	ไทยออยล์	 -	 12/03/21	 AA-	 30,000,000.00	 30,178,612.20	

49.	หุ้นกู้	 บมจ.	ไทยยูเนี่ยน			

โฟรเซ่น	โปรดักส์	

-	 06/02/17	 AA-	 80,000,000.00	 81,112,948.00	

50.	ตั๋วแลกเงิน	 บจ.	วิทยุการบิน		
แห่งประเทศไทย	

-	 29/09/14	 AA	 29,416,796.58	 29,042,773.91	

51.	ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	

-	 20/06/14	 A+	 150,000,000.00	 149,181,807.51	

52.	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ธ.อาคารสงเคราะห์	 -	 27/05/14	 AAA	 10,000,000.00	 10,266,671.23	

53.	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ธ.อาคารสงเคราะห์	 -	 09/06/14	 AAA	 25,000,000.00	 25,642,945.21	

54.	บัตรเงินฝาก	 บมจ.	ธ.ทิสโก้	 -	 08/04/14	 A	 150,000,000.00	 151,006,232.88	

55.	เงินฝากประจำ	 ธ.อาคารสงเคราะห์	 -	 19/12/15	 -	 220,000,000.00	 220,778,439.20	

56.	เงินฝากประจำ	 ธ.ออมสิน	 -	 19/12/14	 -	 130,000,000.00	 131,173,917.81	

57.	เงินฝากประจำ	 ธ.ออมสิน	 -	 27/01/15	 -	 130,000,000.00	 130,729,424.66	

58.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธ.เกียรตินาคิน	 -	 29/10/14	 -	 25,000,000.00	 25,358,630.14	
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ประเภท ผู้ออก ผูค้ำ้/ผูร้บัรอง/
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
กำหนด

อนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

59.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธ.เกียรตินาคิน	 -	 15/10/15	 -	 25,000,000.00	 25,187,397.26	

60.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธ.กรุงไทย	 -	 07/09/14	 -	 100,000,000.00	 100,219,178.08	

61.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธ.กรุงไทย	 -	 05/10/14	 -	 185,000,000.00	 185,451,602.74	

62.	เงินฝากประจำ	 บมจ.	ธ.กรุงไทย	 -	 04/05/15	 -	 25,000,000.00	 25,063,287.67	

63.	เงินฝากธนาคาร	 ธ.ออมสิน	 -	 -	 -	 -	 101.40	

64.	เงินฝากธนาคาร	 บมจ.	ธ.กรุงไทย	 -	 -	 -	 -	 4,204,847.18	

65.	เงินฝากธนาคาร	 บมจ.	ธ.ยูโอบี		 -	 -	 -	 -	 93,655,431.89	

66.	เงินฝากธนาคาร	 บมจ.	ธ.กรุงศรีอยุธยา	 -	 -	 -	 -	 369,099.86	

67.	เงินฝากธนาคาร	 บมจ.	ธ.กรุงเทพ	 -	 -	 -	 -	 14,290,980.67	

68.	เงินฝากธนาคาร	 บมจ.	ธ.กสิกรไทย	 -	 -	 -	 -	 4,481,260.94	
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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

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1เมษายน2556ถงึวนัที่31มนีาคม2557



คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ*	

(Fund’sDirectExpenses)

จำนวนเงนิ

หนว่ย:พนับาท

รอ้ยละของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	(Management	Fee)	 291,877.15	 1.50	

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์(Trustee	Fee)	 6,810.47	 0.04	

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	(Registrar	Fee)	 23,350.17	 0.12	

คา่จดัทำแบบฟอรม์ตา่งๆ	(Form	Printing	Expense)	 3,238.90	 0.02	

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ**	(Other	Expense)	 6,969.61	 0.04	

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด***	 332,246.30 1.72

	 *		 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 อนึ่ง	 การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน	์ค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน	หนว่ยลงทนุ	จะใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเปน็ฐานในการคำนวณ	

	 **		 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.01	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ

	 ***		 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย	์

หมายเหตุ	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	บริษัทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	60	วนั	 โดยจะตดิประกาศทีส่ำนกังานของบรษิทัจดัการ	และสำนกังานใหญ	่

และสำนกังานสาขาของตวัแทน	และลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย	1	ฉบบัเปน็เวลา	3	วนัตดิตอ่กนั	ทัง้นี	้ การเพิม่

อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	5	ของอตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะ

เวลา	1	ป	ี
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1เมษายน2556ถงึวนัที่31มนีาคม2557



ลำดบัที่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นาย

หนา้(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)	 17.1

2 บรษิทัหลกัทรพัย	์ภทัร	จำกดั	(มหาชน)	 13.0

3 บรษิทัหลกัทรพัย	์ไทยพาณชิย	์จำกดั	 10.6

4 บรษิทัหลกัทรพัย	์เอเซยี	พลสั	จำกดั	(มหาชน)		 9.1

5 บรษิทัหลกัทรพัย	์ทสิโก	้จำกดั	 8.9

6 บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	(ประเทศไทย)	จำกดั	 8.1

7 บรษิทัหลกัทรพัย	์โนมรูะ	พฒันสนิ	จำกดั	(มหาชน)	 7.1

8 บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงก	์กมิเอง็	(ประเทศไทย)	จำกดั	(มหาชน)	 5.4

9 บรษิทัหลกัทรพัย	์ยบูเีอส	(ประเทศไทย)	จำกดั	 4.8

10 บรษิทัหลกัทรพัย	์ธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	 4.6

11 อืน่ๆ	 11.3

รวมทั้งสิ้น 100.0



คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเทา่กบั	22,549,628.11	บาท	
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว75/25

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว		75/25	ซึง่ประกอบดว้ย	งบดลุ	และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	ณ	วันที	่ 31	มีนาคม	2557	และงบกำไรขาดทุน	งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์สุทธ	ิงบกระแสเงินสด	และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชทีีส่ำคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ	

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำเปน็	เพือ่ให้

สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ	ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	 	

	 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว	จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นจรรยา

บรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ	 เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน		

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม	่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำนวนเงนิและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัทำและการนำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกองทนุ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม

กบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ
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การตรวจสอบรวมถึง	การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การประเมนิการนำเสนองบการเงนิโดยรวม	

	 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้	

	 ความเหน็

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	75/25	ณ	วนัที	่	

31	มีนาคม	2557	และผลการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ	ิกระแสเงินสด	และข้อมูลทางการเงิน		

ทีส่ำคญัสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ									

	

	

	

	 		 	 	 	 	 	 	 (นางสาวชมภนูชุ		แซแ่ต)้																																														

	 		 	 	 	 	 	 		ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	8382	

	

	

	

	

บรษิทั	พวี	ีออดทิ	จำกดั	

กรงุเทพฯ		2	พฤษภาคม	2557	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล

ณวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

(ราคาทุน	ปี	2557	:	19,321,681,758.26	บาท)

(ราคาทุน	ปี	2556	:	14,768,931,071.81	บาท)

3,	7,	8 21,341,245,095.88	 19,891,129,086.36	

เงินฝากธนาคาร 6,	8 	116,498,900.54	 	181,430,835.27	

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	 8 	103,490,020.75	 	68,509,060.21	

จากการขายเงินลงทุน 	20,780,533.65	 	397,788,210.00	

สินทรัพย์อื่น 	-	 	312,479.82	

รวมสินทรัพย์ 21,582,014,550.82 20,539,169,671.66

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 8 	67,752,088.00	 	734,541,891.97	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 	30,684,838.60	 	28,399,068.87	

หนี้สินอื่น 	887,179.61	 	1,414,223.98	

รวมหนี้สิน 99,324,106.21 764,355,184.82

สินทรัพย์สุทธิ 21,482,690,444.61 19,774,814,486.84
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล

ณวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 	9,038,117,785.27	 	7,550,019,898.40	

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 	4,352,266,098.42	 	2,360,780,580.73	

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 4 	8,092,306,560.92	 	9,864,014,007.71	

สินทรัพย์สุทธิ 21,482,690,444.61 19,774,814,486.84

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 	23.7689	 	26.1917	

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย) 	903,811,778.5264	 	755,001,989.8401	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครบกำหนด	19/02/58 3.15 220,000,000.00	 	220,000,000.00	 1.03

ครบกำหนด	27/05/57 3.15 	10,000,000.00	 	10,000,000.00	 0.05

ครบกำหนด	09/06/57 3.15 	25,000,000.00	 	25,000,000.00	 0.12

ธนาคารออมสิน

ครบกำหนด	19/12/57 3.20 130,000,000.00	 	130,000,000.00	 0.61

ครบกำหนด	27/01/58 3.20 130,000,000.00	 	130,000,000.00	 0.61

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน)

ครบกำหนด	29/10/57 3.40 	25,000,000.00	 	25,000,000.00	 0.12

ครบกำหนด	15/10/58 3.60 	25,000,000.00	 	25,000,000.00	 0.12

ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน)

ครบกำหนด	07/09/57 3.20 100,000,000.00	 	100,000,000.00	 0.47

ครบกำหนด	05/10/57 3.30 185,000,000.00	 	185,000,000.00	 0.87

ครบกำหนด	04/05/58 3.30 	25,000,000.00	 	25,000,000.00	 0.12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารทิสโก้	จำกัด	(มหาชน)

ครบกำหนด	08/04/57 2.95 150,000,000.00	 	150,000,000.00	 0.70

รวมเงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน 1,025,000,000.00 4.82

หุ้นสามัญ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน) 10,178,300	 	1,816,826,550.00	 8.51

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)				 	645,700	 	114,934,600.00	 0.54

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน) 	5,490,700	 	233,354,750.00	 1.09

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน) 	600,000	 	94,500,000.00	 0.44

2,259,615,900.00 10.58

พาณิชย์

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน) 	32,952,900	 	1,614,692,100.00	 7.57

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน) 	68,217,300	 	2,967,452,550.00	 13.90

บริษัท	สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน)	 	12,644,333	 	182,078,395.20	 0.85

4,764,223,045.20 22.32
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	17,113,100	 	102,678,600.00	 0.48

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	4,927,300	 	2,059,611,400.00	 9.65

2,162,290,000.00 10.13

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	6,898,900	 	903,755,900.00	 4.24

บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำกัด	(มหาชน) 	19,235,000	 	69,246,000.00	 0.32

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน) 	4,096,700	 	1,216,840,300.00	 5.70

2,189,842,200.00 10.26

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน) 	410,200	 	11,485,600.00	 0.05

บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน) 	8,417,800	 	452,456,750.00	 2.12

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน) 	9,836,500	 	676,259,375.00	 3.17

1,140,201,725.00 5.34

การแพทย์

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จำกัด	(มหาชน) 	10,228,900	 	107,403,450.00	 0.50

107,403,450.00 0.50
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	12,359,600	 	226,180,680.00	 1.06

บริษัท	สามารถเทลคอม	จำกัด	(มหาชน) 	8,374,700	 	115,570,860.00	 0.54

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	2,210,700	 	37,802,970.00	 0.18

379,554,510.00 1.78

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน) 	26,820,100	 	1,843,881,875.00	 8.64

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน) 	12,293,000	 	169,643,400.00	 0.79

2,013,525,275.00 9.43

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน) 	27,134,800	 	54,812,296.00	 0.26

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน) 	119,895,600	 	107,906,040.00	 0.51

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	29,041,300	 	92,932,160.00	 0.44

255,650,496.00 1.21

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	112,033,900	 	443,654,244.00	 2.08

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน) 	2,865,000	 	555,810,000.00	 2.60
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จำกัด	(มหาชน) 	9,766,200	 	207,043,440.00	 0.97

1,206,507,684.00 5.65

ยานยนต์

บริษัท	พี.ซี.เอส.แมชีน	กรุ๊ปโฮลด้ิง	จำกัด	(มหาชน) 	8,053,600	 	66,039,520.00	 0.31

66,039,520.00 0.31

รวมหุ้นสามัญ 16,544,853,805.20 77.51

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จำกัด	(มหาชน) 	361,550	 	2,295,842.50	 0.01

รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ 2,295,842.50 0.01

หุ้นกู้

บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2555	ครบกำหนด	20/05/58 4.05 	10,000	 	10,112,475.00	 0.05

บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2556	ชุดที่	1

ครบกำหนด	06/03/59 3.60 	25,000	 	25,264,540.25	 0.12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ครั้งที่	1/2556	ชุดที่	2

ครบกำหนด	06/03/61 4.03 	25,000	 	25,186,555.00	 0.12

ครั้งที่	1/2557	ชุดที่	2	

ครบกำหนด	27/02/62 4.35 	25,000	 	25,100,690.00	 0.12

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2555	ครบกำหนด	15/03/59 4.17 	45,000	 	46,074,889.80	 0.22

ครั้งที่	1/2556	ครบกำหนด	09/05/61 3.93 	60,000	 	60,286,318.80	 0.28

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2557	ครบกำหนด	19/02/60 3.66 	15,000	 	15,048,219.64	 0.07

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำกัด

คร้ังท่ี	1/2555	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	26/09/57 3.79 	35,000	 	35,205,998.22	 0.16

The	Korea	Development	Bank	

คร้ังท่ี	2/2554	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	25/11/57 4.16 	25,000	 	25,219,335.11	 0.12

คร้ังท่ี	1/2555	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	27/08/58 3.70 	20,000	 	20,250,432.83	 0.09

คร้ังท่ี	1/2556	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	11/03/59 3.43 	15,000	 	15,143,914.33	 0.07

คร้ังท่ี	1/2556	ชุดท่ี	2	ครบกำหนด	11/03/61 3.81 	70,000	 	70,449,352.30	 0.33
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนช่ันแนล	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2557	ครบกำหนด	14/03/62 3.70 	70,000	 	70,117,729.50	 0.33

บริษัท	น้ำตาลมิตรผล	จำกัด	

คร้ังท่ี	1/2554	ชุดท่ี	4	ครบกำหนด	12/05/59 4.12 	15,000	 	15,290,492.40	 0.07

คร้ังท่ี	3/2556	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	17/10/59 3.98 	35,000	 	35,509,434.10	 0.17

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)

ครั้งที่	3/2548	ครบกำหนด	23/11/58 7.40 	50,000	 	53,679,679.01	 0.25

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำกัด	(มหาชน)	

คร้ังท่ี	1/2556	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	14/06/60 3.79 	40,000	 	40,720,315.60	 0.19

บริษัท	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำกัด	

ครั้งที่	2/2556	ครบกำหนด	28/05/58 3.21 	30,000	 	30,072,372.60	 0.14

ครั้งที่	4/2556	ครบกำหนด	22/11/58 3.38 	20,000	 	20,146,268.00	 0.09

ครั้งที่	1/2556	ครบกำหนด	15/02/59 3.34 	35,000	 	35,219,110.15	 0.17

บริษัท	ไทยออยล์	จำกัด	(มหาชน)

คร้ังท่ี	1/2557	ชุดท่ี	2	ครบกำหนด	12/03/62 4.13 	55,000	 	55,251,366.50	 0.26

คร้ังท่ี	1/2557	ชุดท่ี	3	ครบกำหนด	12/03/64 4.61 	30,000	 	30,102,831.30	 0.14
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บริษัท	ไทยยูเน่ียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน)	

คร้ังท่ี	1/2557	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	06/02/60 3.58 	80,000	 	80,689,232.80	 0.38

รวมหุ้นกู้ 840,141,553.24 3.94

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่	1/2ปี/2555	-	BOT144A

ครบกำหนด	30/04/57 3.30 	20,000	 	20,020,265.20	 0.09

รุ่นที่	1/FRB3ปี/2555	-	BOT152B

ครบกำหนด	13/02/58

ลอยตัว	6M
BIBOR-0.20	 	30,000	 	29,977,861.50	 0.14

งวดที่	2/364/56	-	CB14410A

ครบกำหนด	10/04/57 	40,000	 	39,978,282.02	 0.19

งวดที่	42/182/56	-	CB14424A

ครบกำหนด	24/04/57 	40,000	 	39,944,205.93	 0.19

งวดที่	5/91/57	-	CB14508B

ครบกำหนด	08/05/57 	85,000	 	84,811,717.99	 0.40
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

งวดที่	45/182/56	-	CB14515A

ครบกำหนด	15/05/57 	80,000	 	79,803,748.37	 0.37

งวดที่	6/91/57	-	CB14515B

ครบกำหนด	15/05/57 	425,000	 	423,871,770.87	 1.99

งวดที่	7/91/57	-	CB14522B

ครบกำหนด	22/05/57 	435,000	 	433,666,919.77	 2.03

งวดที่	8/91/57	-	CB14529B

ครบกำหนด	29/05/57 	65,000	 	64,772,809.17	 0.30

งวดที่	48/181/56	-	CB14605A

ครบกำหนด	05/06/57 	105,000	 	104,606,140.43	 0.49

งวดที่	9/91/57	-	CB14605B

ครบกำหนด	05/06/57 	5,000	 	4,980,973.36	 0.02

งวดที่	10/91/57	-	CB14612B

ครบกำหนด	12/06/57 	5,000	 	4,979,862.26	 0.02

งวดที่	50/182/56	-	CB14619A

ครบกำหนด	19/06/57 	5,000	 	4,977,913.07	 0.02

งวดที่	51/182/56	-	CB14626A

ครบกำหนด	26/06/57 	150,000	 	149,278,962.16	 0.70
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

งวดที่	12/91/57	-	CB14626B

ครบกำหนด	26/06/57 	55,000	 	54,738,186.50	 0.26

งวดที่	1/182/57	-	CB14710A

ครบกำหนด	10/07/57 	167,000	 	166,064,596.35	 0.78

งวดที่	12/182/57	-	CB14925A

ครบกำหนด	25/09/57 	50,000	 	49,503,083.97	 0.23

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	คร้ังท่ี	1	-	LB155A

ครบกำหนด	22/05/58 3.625 	60,000	 	61,005,719.40	 0.29

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	คร้ังท่ี	6	-	LB15DA

ครบกำหนด	11/12/58 3.125 	200,000	 	203,232,432.00	 0.95

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	คร้ังท่ี	2	-	LB176A

ครบกำหนด	16/06/60 3.25 	380,000	 	387,092,783.60	 1.81

พันธบัตรรัฐบาล

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	คร้ังท่ี	13	-	LB196A

ครบกำหนด	13/06/62 3.875 	140,000	 	144,631,943.40	 0.68
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	คร้ังท่ี	4	-	LB21DA

ครบกำหนด	17/12/64 3.65 	30,000	 	30,302,159.10	 0.14

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	คร้ังท่ี	3	-	LB27DA

ครบกำหนด	17/12/70 3.58 	90,000	 	86,964,446.70	 0.41

พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ

พ.ศ.	2556	ครั้งที่	9	-	NHA178A

ครบกำหนด	27/08/60 3.63 	80,000	 	81,522,530.40	 0.38

รวมพันธบัตร 2,750,729,313.52 12.88

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำกัด	

ครบกำหนด	29/09/57 	29,416,796.58	 	29,042,773.91	 0.14

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2557	ครบกำหนด	20/06/57 150,000,000.00	 	149,181,807.51	 0.70

รวมตั๋วแลกเงิน 178,224,581.42 0.84

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน19,321,681,758.26บาท) 21,341,245,095.88 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครบกำหนด	23/07/56 3.55 	10,000,000.00	 	10,000,000.00	 0.05

ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

ครบกำหนด	25/04/56 3.25 	150,000,000.00	 	150,000,000.00	 0.75

ครบกำหนด	15/08/56 3.25 	40,000,000.00	 	40,000,000.00	 0.20

ธนาคารออมสิน

ครบกำหนด	28/06/56 3.10 135,000,000.00	 	135,000,000.00	 0.68

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)

ครบกำหนด	29/04/56 3.25 	85,000,000.00	 	85,000,000.00	 0.43

รวมเงินฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน 420,000,000.00 2.11

หุ้นสามัญ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน) 	12,360,300	 	429,520,425.00	 2.16

ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)								 	7,325,300	 1,662,843,100.00	 8.36
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)				 	1,690,800	 	351,686,400.00	 1.77

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำกัด	(มหาชน) 	4,743,300	 	327,287,700.00	 1.65

2,771,337,625.00 13.94

พาณิชย์

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำกัด	(มหาชน) 	21,777,400	 1,671,415,450.00	 8.40

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน) 	44,546,100	 2,060,257,125.00	 10.36

3,731,672,575.00 18.76

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำกัด	(มหาชน) 	19,812,200	 	179,300,410.00	 0.90

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน) 	2,640,300	 1,293,747,000.00	 6.50

1,473,047,410.00 7.40

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน) 	6,766,200	 1,055,527,200.00	 5.31

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน) 	2,161,100	 	704,518,600.00	 3.54

1,760,045,800.00 8.85
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท	ไทยยูเนียน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน) 	821,700	 	52,383,375.00	 0.26

52,383,375.00 0.26

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	1,494,600	 	121,062,600.00	 0.61

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	15,745,300	 	417,250,450.00	 2.10

บริษัท	สามารถเทลคอม	จำกัด	(มหาชน) 	9,024,700	 	225,617,500.00	 1.13

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	2,210,700	 	45,540,420.00	 0.23

809,470,970.00 4.07

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน) 	16,052,000	 	1,199,887,000.00	 6.03

1,199,887,000.00 6.03

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน) 	7,592,100	 	34,923,660.00	 0.18

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำกัด	(มหาชน) 	1,096,100	 	103,581,450.00	 0.52

บริษัท	พร็อพเพอร์ต้ี	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน) 	70,157,400	 	122,073,876.00	 0.60
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน) 	4,464,400	 	147,325,200.00	 0.74

407,904,186.00 2.04

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จำกัด	(มหาชน) 	100,819,400	 	725,899,680.00	 3.65

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน) 	6,531,600	 	793,589,400.00	 3.99

1,519,489,080.00 7.64

รวมหุ้นสามัญ 13,725,238,021.00 68.99

หุ้นกู้

บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำกัด	

คร้ังท่ี	1/2555	ชุดท่ี	1	ครบกำหนด	26/09/57 3.79 	35,000	 	35,252,912.81	 0.18

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)	

คร้ังท่ี	1/2555	ชุดท่ี	3	ครบกำหนด	24/02/57 3.70 	60,000	 	60,384,045.60	 0.30

บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2556	ชุดที่	2	ครบกำหนด	6/03/61 4.03 	25,000	 	25,064,707.75	 0.13

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2552	ครบกำหนด	25/11/56 3.90 	90,000	 	90,584,143.20	 0.46

ครั้งที่	1/2555	ครบกำหนด	15/03/59 4.17 	45,000	 	45,984,285.90	 0.23
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

The	Industrial	Bank	of	Korea	

ครั้งที่	1/2555	ครบกำหนด	22/03/58 4.15 	50,000	 	50,755,502.91	 0.26

The	Korea	Development	Bank	

ครั้งที่	1/2553	ครบกำหนด	24/11/56 2.94 	40,000	 	40,008,976.40	 0.20

ครั้งที่	1/2554	ครบกำหนด	27/05/57 3.88 	45,000	 	45,399,635.10	 0.23

The	Export-Import	Bank	of	Korea	

ครั้งที่	2/2554	ชุดที่	1	ครบกำหนด	

25/11/57

4.16 	25,000	 	25,393,157.88	 0.13

ครั้งที่	1/2556	ชุดที่	2	ครบกำหนด	

11/03/61

3.81 	70,000	 	70,095,636.10	 0.35

บริษัท	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำกัด

ครั้งที่	4/2552	ครบกำหนด	23/12/56 3.60 	20,000	 	20,088,274.80	 0.10

ครั้งที่	1/2555	ครบกำหนด	27/06/57 3.67 	50,000	 	50,278,388.00	 0.25

ครั้งที่	2/2555	ครบกำหนด	13/12/57 3.35 	30,000	 	30,082,065.60	 0.15

ครั้งที่	1/2556	ครบกำหนด	15/02/59 3.34 	35,000	 	35,039,760.35	 0.18

รวมหุ้นกู้ 624,411,492.40 3.15
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่	2/2ปี/2554	-	BOT138A

ครบกำหนด	18/08/56 3.42 	25,000	 	25,066,481.91	 0.13

รุ่นที่	1/FRB3ปี/2554	-	BOT142A

ครบกำหนด	15/02/57

ลอยตัว	6M	

BIBOR-0.20 	20,000	 	19,975,175.00	 0.10

รุ่นที่	1/FRB3ปี/2555	-	BOT152B

ครบกำหนด	13/02/58

ลอยตัว	6M	

BIBOR-0.20 	30,000	 	29,899,396.80	 0.15

งวดที่	3/91/56	-	CB13425B

ครบกำหนด	25/04/56 	5,000	 	4,991,201.56	 0.03

งวดที่	45/182/55	-	CB13516A

ครบกำหนด	16/05/56 	140,000	 	139,537,233.37	 0.70

งวดที่	6/91/56	-	CB13516B

ครบกำหนด	16/05/56 	105,000	 	104,651,639.06	 0.53

งวดที่	49/182/55	-	CB13613B

ครบกำหนด	13/06/56 	520,000	 	517,217,370.55	 2.60

งวดที่	10/91/56	-	CB13613C

ครบกำหนด	13/06/56 	130,000	 	129,304,342.64	 0.65



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

งวดที่	50/182/55	-	CB13620A

ครบกำหนด	20/06/56 	880,000	 	874,870,621.56	 4.40

งวดที่	51/182/55	-	CB13627A

ครบกำหนด	27/06/56 	75,000	 	74,525,710.21	 0.37

งวดที่	1/182/56	-	CB13711A

ครบกำหนด	11/07/56 	245,000	 	243,189,801.72	 1.22

งวดที่	2/182/56	-	CB13718A

ครบกำหนด	18/07/56 	40,000	 	39,684,136.02	 0.20

งวดที่	4/363/55	-	CB13801A

ครบกำหนด	1/08/56 	30,000	 	29,731,189.32	 0.15

งวดที่	4/182/56	-	CB13801B

ครบกำหนด	1/08/56 	100,000	 	99,100,681.68	 0.50

งวดที่	5/182/56	-	CB13808A

ครบกำหนด	8/08/56 	100,000	 	99,049,571.87	 0.50

งวดที่	6/182/56	-	CB13815A

ครบกำหนด	15/08/56 	1,070,000	 	1,059,264,571.23	 5.33

งวดที่	7/182/56	-	CB13822A

ครบกำหนด	22/08/56 	200,000	 	197,895,020.49	 0.99



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

งวดที่	11/182/56	-	CB13919A

ครบกำหนด	19/09/56 	200,000	 	197,485,749.41	 0.99

งวดที่	5/364/55	-	CB13O31A

ครบกำหนด	31/10/56 	130,000	 	127,957,741.85	 0.64

งวดที่	1/364/56	-	CB14109A

ครบกำหนด	9/01/57 	120,000	 	117,503,706.20	 0.59

พันธบัตรรัฐบาล

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550	คร้ังท่ี	1	-	LB145B

ครบกำหนด	12/05/57 5.25 	80,000	 	82,185,218.40	 0.41

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	คร้ังท่ี	3	-	LB27DA

ครบกำหนด	17/12/70 3.58 	60,000	 	58,457,290.80	 0.29

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	คร้ังท่ี	1	-	LB155A

ครบกำหนด	22/05/58 3.625 	220,000	 	223,610,833.60	 1.12

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	คร้ังท่ี	6	-	LB15DA

ครบกำหนด	11/12/58 3.125 	200,000	 	201,471,896.00	 1.01

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	คร้ังท่ี	2	-	LB176A

ครบกำหนด	16/06/60 3.25 	10,000	 	10,086,458.10	 0.05



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31มีนาคม2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

อัตรา จำนวนหน่วย/ ร้อยละของ

ช่ือหลักทรัพย์ ดอกเบ้ีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

พันธบัตรของเซ็นทรัลอเมริกันแบงก์ฟอร์อีโคโนมิคอินทีเกรช่ัน

ครั้งที่	1/2554	ชุดที่	1	-	CABEI142A

ครบกำหนด	17/02/57 3.85 	15,000	 	15,084,047.40	 0.08

รวมพันธบัตร 4,721,797,086.75 23.73

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำกัด	

ครบกำหนด	30/09/56 	70,881,952.05	 	69,811,873.21	 0.35

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2556		ครบกำหนด	7/05/56 	45,000,000.00	 	44,870,613.00	 0.23

รวมตั๋วแลกเงิน 114,682,486.21 0.58

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครบกำหนด	27/05/56 3.80 	55,000,000.00	 	55,000,000.00	 0.28

ครบกำหนด	7/06/56 3.50 	35,000,000.00	 	35,000,000.00	 0.18

ครบกำหนด	14/02/57 3.25 	195,000,000.00	 	195,000,000.00	 0.98

รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน 285,000,000.00 1.44

รวมเงินลงทุน(ราคาทุน14,768,931,071.81บาท) 19,891,129,086.36 100.00



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล 8 	377,876,701.62	 	266,177,853.00	

รายได้ดอกเบี้ย 8 	142,417,353.75	 	120,061,343.19	

รายได้อื่น 	2,515.14	 	200.02	

รวมรายได้ 520,296,570.51 386,239,396.21

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 5,	8 	312,308,549.36	 	241,285,881.77	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 	7,287,199.59	 	5,630,003.87	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,	8 	24,984,683.98	 	19,302,870.53	

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 	151,000.00	 	141,300.00	

ค่าใช้จ่ายอื่น 8 	10,576,803.31	 	6,903,355.18	

รวมค่าใช้จ่าย 355,308,236.24 273,263,411.35

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 164,988,334.27 112,975,984.86

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	1,165,938,895.87	 	2,549,595,797.59	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (3,102,634,676.93) 2,501,560,211.92	

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน (1,936,695,781.06) 5,051,156,009.51

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (1,771,707,446.79) 5,164,131,994.37



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 	164,988,334.27	 	112,975,984.86	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 	1,165,938,895.87	 	2,549,595,797.59	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (3,102,634,676.93) 2,501,560,211.92	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (1,771,707,446.79) 5,164,131,994.37

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	5,421,421,256.30	 	6,443,955,602.82	

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (1,941,837,851.74) (3,914,610,453.81)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,479,583,404.56 2,529,345,149.01

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 1,707,875,957.77	 7,693,477,143.38	

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 	19,774,814,486.84	 	12,081,337,343.46	

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 21,482,690,444.61 19,774,814,486.84



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย)

2557 2556

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)

หน่วยลงทุน	ณ	วันต้นปี 	755,001,989.8401	 	639,098,372.0634	

บวก :	หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 	230,414,460.3767	 	286,058,214.5753

หัก :	หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (81,604,671.6904) (170,154,596.7986)

หน่วยลงทุนณวันปลายปี 903,811,778.5264 755,001,989.8401



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (1,771,707,446.79) 5,164,131,994.37	

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (19,625,780,314.67) (22,372,248,965.97)

การขายเงินลงทุน 	16,302,216,822.14	 19,577,458,118.55	

ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (63,248,298.05) (51,530,367.58)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	 (34,980,960.54) (12,069,187.77)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 377,007,676.35	 (385,602,816.51)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น 312,479.82	 (228,408.46)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (666,789,803.97) 539,547,455.47	

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,285,769.73	 11,350,909.51	

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (527,044.37) 671,561.95	

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1,165,938,895.87) (2,549,595,797.59)

รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3,102,634,676.93	 (2,501,560,211.92)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (3,544,515,339.29) (2,579,675,715.95)



��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 	5,421,421,256.30	 	6,443,955,602.82	

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (1,941,837,851.74) (3,914,610,453.81)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,479,583,404.56 2,529,345,149.01

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (64,931,934.73) (50,330,566.94)

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันต้นปี 	181,430,835.27	 	231,761,402.21	

เงินฝากธนาคารณวันปลายปี 116,498,900.54 181,430,835.27
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2557 2556 2555

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 26.1917	 18.9037 15.0016	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 0.2009	 0.1643	 0.2762	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 1.5795	 3.5957	 1.9458	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** (4.2032) 3.5280	 1.6801	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (2.4228) 7.2880	 3.9021	

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 23.7689 26.1917 18.9037

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	 (9.11) 	34.29	 	25.39	

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 21,482,690	 19,774,814	 12,081,337	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	1.83	 	1.81	 	1.83	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	2.67	 	2.56	 3.53

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปี	
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	***

	70.08	 	95.46	 	97.73	

ข้อมูลเพิ่มเติม

	*	

**

***

คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี	เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขาย	
หน่วยลงทุนน้ันข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ	โดยมีสัญญาขายคืนหรือ	
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2557

(หน่วย:บาท)

2554 2553 2552

ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.1076 8.3671	 11.4778	

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	* 0.2668	 0.1342	 0.1839	

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 0.9898	 0.1503	 (0.6682)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	** 1.6374	 3.4560	 (2.6264)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 2.8940	 3.7405	 (3.1107)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 15.0016 12.1076 8.3671

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%)	 	20.39	 	33.95	 (29.15)

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	(พันบาท)	 8,750,125	 5,506,303	 2,417,034	

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	1.82	 	1.86	 	1.88	

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี	(%) 	3.78	 	3.12	 	3.86	

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปี	
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	***

	99.90	 	98.24	 	143.32	

ข้อมูลเพิ่มเติม

	*	

**

***

คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี	เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขาย	
หน่วยลงทุนน้ันข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ	โดยมีสัญญาขายคืนหรือ	
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31มนีาคม2557

1. ลกัษณะของกองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว75/25

	 กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	75/25	(“กองทนุ”)	จดทะเบยีนเปน็กองทนุรวมกบัสำนกังานคณะกรรมการ

กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ (“ก.ล.ต.”)	 เมือ่วนัที	่18	พฤษภาคม	2550	ปจัจบุนักองทนุมจีำนวนเงนิทนุ		

จดทะเบียน	20,000	ล้านบาท	 (แบ่งเป็น	2,000	ล้านหน่วย	มูลค่าหน่วยละ	10	บาท)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม	บัวหลวง	จำกัด	 (“บริษัทจัดการ”)	 เป็นผู้จัดการกองทุน	และธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	 (มหาชน)	 เป็น		

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ	โดยมธีนาคารกสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	เปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ	

	 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการโดยมี

นโยบายทีจ่ะลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุและตราสารหนี	้ โดยจะลงทนุในตราสารทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	

65	และไมเ่กนิรอ้ยละ	75	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ	สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก		

	 กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ	

2. เกณฑก์ารจดัทำงบการเงนิ

	 งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย	(“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”)	รวมถงึ		

การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	นอกจากนี	้ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบ		

ทีก่ำหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่106	เรือ่ง	“การบญัชสีำหรบักจิการทีด่ำเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ”	

	 งบการเงนิของกองทนุไดจ้ดัทำเปน็ภาษาไทย	และมหีนว่ยเงนิตราเปน็บาท	ซึง่การจดัทำงบการเงนิดงักลา่ว

เปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัทำรายงานในประเทศ	ดงันัน้	 เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคย

กบัภาษาไทย	กองทนุไดจ้ดัทำงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย	
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	 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม	่

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญช	ีการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติที่ออกและ

ปรบัปรงุใหม	่ดงัตอ่ไปนี	้

	 มาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญช	ีและแนวปฏิบัต	ิ	

ทางบญัช	ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2556	ดงัตอ่ไปนี	้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/		

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ีประกาศสภาวชิาชพีบญัช	ี

เรื่อง	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 ส่วนงานดำเนินงาน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกีย่วขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดำเนนิงาน	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	 ภาษีเงินได้	 -	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้

คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่	

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	 ภาษีเงินได้	 -	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ถือหุ้น	

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	34/2555	 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน

สินทรัพย์ทางการเงิน	
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม	่แตย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช	้

	 กองทนุยงัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม	่ดงัตอ่ไปนี	้

	 ก)	 มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีและการตคีวาม		

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2557	

ดงัตอ่ไปนี	้ 	

มาตรฐานการบัญชี/	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/		

การตีความมาตรฐานการบัญชี	

เรื่อง	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่1	(ปรบัปรงุ	2555)	 การนำเสนองบการเงนิ	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่7	(ปรบัปรงุ	2555)	 งบกระแสเงนิสด	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่12	(ปรบัปรงุ	2555)	 ภาษเีงนิได	้

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่17	(ปรบัปรงุ	2555)	 สัญญาเช่า	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2555)	 รายได้	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่19	(ปรบัปรงุ	2555)	 ผลประโยชน์พนักงาน	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่21	(ปรบัปรงุ	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่24	(ปรบัปรงุ	2555)	 การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่28	(ปรบัปรงุ	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่31	(ปรบัปรงุ	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่34	(ปรบัปรงุ	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่36	(ปรบัปรงุ	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่38	(ปรบัปรงุ	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
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มาตรฐานการบัญชี/	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/		

การตีความมาตรฐานการบัญชี	

เรื่อง	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	2	(ปรับปรุง	2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	3	(ปรับปรุง	2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	5	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำเนินงาน

ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	8	(ปรับปรุง	2555) ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	1 การเปลี ่ยนแปลงในหนี ้สินที ่เกิดขึ ้นจากการรื ้อถอน	

การบูรณะ	และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ	

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	

29	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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	 ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลัง

วันที่	1	มกราคม	2559	ดังต่อไปนี	้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่4		 สัญญาประกันภัย	

	 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักลา่ว

ไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปทีีเ่ริม่ใช	้

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำคญั

 การวดัคา่เงนิลงทนุ

	 เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ปน็สนิทรพัยด์ว้ยจำนวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ	ณ	วนัทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ	ตน้ทนุของ

เงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้	

	 -			หลกัทรพัยท์ีเ่ปน็ตราสารทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบั	แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขาย

ครัง้ลา่สดุของวนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 -			หลกัทรพัยท์ีเ่ปน็ตราสารหนี	้แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขาย

ทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	ณ	วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 -			กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี	้ซึ่งมีอายุครบกำหนด

ภายใน	90	วนั	นบัตัง้แตว่นัทีล่งทนุและไมม่เีงือ่นไขการตอ่อายเุมือ่มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีน้ัน้ไมแ่ตกตา่งจาก

ราคาทนุตดัจำหนา่ยอยา่งเปน็สาระสำคญั	

	 กำไรหรอืขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ปน็มลูคา่ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นงบกำไร

ขาดทนุ	ณ	วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ	

	 ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่ำหนา่ยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกั	
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	 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

	 เงนิปนัผลรบัรบัรูเ้ปน็รายไดน้บัแตว่นัทีป่ระกาศจา่ยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั	

	 รายไดด้อกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง	โดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ	

	 คา่ใชจ้า่ยรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง	

	 บญัชสีว่นเกนิและสว่นลดมลูคา่ตราสารหนีต้ดัจำหนา่ยตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ	ซึง่ยอดทีต่ดัจำหนา่ยนี้

แสดงเปน็รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั	

	 กำไรหรอืขาดทนุจากการจำหนา่ยเงนิลงทนุรบัรูเ้ปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย	ณ	วนัทีจ่ำหนา่ยเงนิลงทนุ	

	 การใชป้ระมาณการทางบญัช	ี

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง		

ขอ้สมมตฐิานหลายประการ	ซึง่มผีลกระทบตอ่จำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย	์หนีส้นิ	รายได	้คา่ใชจ้า่ย	และการ

เปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณไว	้

4. กำไรสะสมตน้ปี					

 บาท

 2557 2556

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม	(เริม่สะสมวนัที	่18	พ.ค.	50)	 515,501,587.52	 402,525,602.66	

กำไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม	(เริม่สะสมวนัที	่18	พ.ค.	50)	 4,226,314,405.64	 1,676,718,608.05	

กำไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม	(เริม่สะสมวนัที	่18	พ.ค.	50)	 5,122,198,014.55	 2,620,637,802.63	

กำไรสะสมตน้ปี 9,864,014,007.71 4,699,882,013.34
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5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

	 คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน	์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน	สรปุไดด้งันี	้

	 	 คา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ

	 คา่ธรรมเนยีมการจดัการ	 ไมเ่กนิ	1.500	ตอ่ป	ีของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ	

	 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลประโยชน	์	 ไมเ่กนิ	0.055	ตอ่ป	ีของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ		

	 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน	 ไมเ่กนิ	0.120	ตอ่ป	ีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ		

	 คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้จะถกูคำนวณเปน็รายวนั	

6. เงนิฝากธนาคาร

	 ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2557	และ	2556	เงนิฝากธนาคารประกอบดว้ย	

ธนาคาร
บาท อตัราดอกเบีย้(%)

2557 2556 	 2557 2556

ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	 14,271,536.61	 16,561,621.21	 0.50	 	 0.625	

ธนาคารกสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	 4,392,467.01	 8,470,053.60	 1.00	 	 1.75	

ธนาคารยโูอบ	ีจำกดั	(มหาชน)	 93,265,341.53	 155,534,203.83	 1.90	 	 1.95	

ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จำกดั	(มหาชน)	 368,719.01	 864,856.13	 0.30	 	 0.55	

ธนาคารออมสนิ	 101.24	 100.50	 0.50	 	 0.75	

ธนาคารกรงุไทย	จำกดั	(มหาชน)	 4,200,735.14	 -	 0.50	 	 -	

รวมเงนิฝากธนาคาร 116,498,900.54 181,430,835.27 

7. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

	 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	มนีาคม	2557	โดยไมร่วมเงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

เปน็จำนวนเงนิ	33,278.00	ลา้นบาท	(ป	ี2556:	จำนวนเงนิ	39,999.71	ลา้นบาท)	โดยคดิเปน็อตัรารอ้ยละ	171.04	

(ป	ี2556:	รอ้ยละ	265.60)	ตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งป	ี 	
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8. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 	 	

	 ในระหว่างปี	 กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น	ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

และ/หรอืกรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทนุ	รายการทีส่ำคญัดงักลา่วสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	มนีาคม	

2557	และ	2556	มีดังต่อไปนี้ี	้

บาท

2557 2556 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 312,308,549.36 241,285,881.77 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 24,984,683.98 19,302,870.53 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 659,014.00 862,871.00 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ 2,257,070.69 1,496,389.98 ราคาตลาด

ซ้ือเงินลงทุน 903,153,294.20 1,760,284,663.88 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 850,831,331.35 1,810,434,553.71 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 56,863,050.00 37,881,000.00 ตามท่ีประกาศจ่าย

ดอกเบ้ียรับ 112,896.70 143,575.04 ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน)

ค่านายหน้า 3,889,312.19 4,058,140.79 ราคาตลาด

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

ซ้ือเงินลงทุน 725,507,996.42 285,592,762.46 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 19,907,326.87 2,900,779.02 ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล 16,163,936.00 9,018,822.00 ตามท่ีประกาศจ่าย
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ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2557	และ	2556	กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสำคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี	้

บาท

2557 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 29,004,514.89 26,933,249.65

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

เงินลงทุน 1,816,826,550.00 1,662,843,100.00

เงินฝากธนาคาร 14,271,536.61 16,561,621.21

ดอกเบ้ียค้างรับ 19,444.06 50,424.38

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 749,919.67 620,197.49

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 21,333,659.54 64,508,600.14

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

เงินลงทุน 1,843,881,875.00 1,199,887,000.00

9. การเปดิเผยขอ้มลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

	 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการ		

เกง็กำไรหรอืการคา้	

	 มลูคา่ยตุธิรรม

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ	่	

เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด	ดังนั้น

กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสำคญั	
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	 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 เมื่ออัตราดอกเบี้ย		

ในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป	หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น	ราคาตราสารหนี้จะลดลง		

และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง	ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น	ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร		

ราคาของตราสารหนีน้ัน้กจ็ะมคีวามออ่นไหวตอ่การปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้	

	 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่

	 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ		

ทางการเงิน	 เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี	้อย่างไรก็ตาม	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลา		

อนัสัน้	กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี	้

	 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

	 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น	

	 ความเสีย่งดา้นตลาด

	 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี	้ซึ่งผลตอบแทนของ		

เงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ		การเมือง	สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน		

ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร	

ทั้งนี	้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อย

เพยีงใด	อนัอาจจะทำใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได	้

	 การบรหิารความเสีย่ง

	 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เช่น	การ

กระจายประเภทเงนิลงทนุและการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ	

10. การอนมุตังิบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกโดยผูม้อีำนาจของกองทนุเมือ่วนัที	่2	พฤษภาคม	2557	
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมในชว่ง1ปี

สิน้สดุณวนัที่31มนีาคม2557

ลำดบัที่ รายชือ่

1 บรษิทัหลกัทรพัย	์บวัหลวง	จำกดั	(มหาชน)		

2 ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)		

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทำธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จำกดั		

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

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง(Voting)กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรบัรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1เมษายน2556ถงึวนัที่31มนีาคม2557

วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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	 วาระที	่10	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

10	เมษายน	2556	 บมจ.	ไทยยเูนีย่น	โฟรเซน่	

โปรดกัส	์

1	 7	 0	 1	 วาระที่	5	ไม่อนุมัติเลือกตั้ง	นายเช็ง		

นิรุตตินานนท์,	นายยาซูโอะ	โกโต้	และ

นายทาเคฮิโกะ	คาคิอูชิ	กลับเข้า		

ดำรงตำแหน่ง	เนื่องจากเข้าประชุมน้อย

กว่า	75	%	ตามเงือ่นไขการใชส้ทิธอิอก

เสยีงทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุ	ของ	

บลจ.บวัหลวง	ตาม	IC	6/2550	

วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)			

งดออกเสียง	

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

งดออกเสียง	

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

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

ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่2/2555		

งดออกเสยีง	

วาระที	่2	พจิารณารบัทราบรายงานผล

การดำเนนิงานของบรษิทั	สำหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	

2555	งดออกเสยีง	

วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

22	เมษายน	2556	 บมจ.	ซมิโฟนี	่คอมมนูเิคชัน่	 1	 11	 0	 2	 วาระที	่1	รบัรองรายงานการประชมุสามญั		

ผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	13	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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

ทราบ	งดออกเสียง	

วาระที	่2	พจิารณารบัรองรายงานการประชมุ		

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	วันที่	29	

มีนาคม	2555	งดออกเสียง	

วาระที่	3	พิจารณารับทราบรายงาน		

คณะกรรมการบรษิทัสำหรบัผลการ

ดำเนนิงาน	ป	ี2555	และรายงานประจำปี	

2555	งดออกเสียง	

วาระที่	10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)		

งดออกเสียง	

23	เมษายน	2556	 บมจ.	เอสซ	ีแอสเสท	

คอรป์อเรชัน่	

1	 13	 0	 3	 วาระที่	1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	

งดออกเสียง	

วาระที่	2	พิจารณารับรองรายงาน		

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำป	ี2555	

เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2555	งดออกเสยีง	

วาระที่	16	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการ	ซึง่พน้จากตำแหนง่ตาม

วาระ	พร้อมกำหนดชื่อกรรมการ	ซึ่งมี

อำนาจลงนามผกูพนับรษิทั	และ	กำหนด

คา่ตอบแทน	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	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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	ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระหนึ่ง	เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า	

75%	ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิออกเสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน	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	

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	 -	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

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		

ในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิสกลุดอลลารส์หรฐั		

ดังกล่าว	เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน		

ในต่างประเทศ	ไม่เห็นด้วย	

วาระที	่3	พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	งดออกเสยีง	

(สอบถามว่าบริษัทมีโครงการที่จะเข้า

ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์		

ตามโครงการของ	IOD	หรือไม่)	

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2556		

งดออกเสียง	

วาระที่	3	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	งดออกเสียง	

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

วาระที	่10	เรือ่งอืน่ๆ	(ถา้ม)ี	งดออกเสยีง	

24	มกราคม	2557	 บมจ.	ทา่อากาศยานไทย	 1	 8	 0	 1	 วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสีัยง	
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วนัทีใ่ชส้ทิธิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธิ จำนวน

ครัง้

ทีเ่ชญิ

ประชมุ

จำนวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชมุ

บนัทกึเหตผุล

กรณไีมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงสนบัสนนุ คดัคา้น งดออก

เสยีง

30	มกราคม	2557	 บมจ.	โทรเีซนไทย	เอเยนตซ์สี	์ 1	 10	 0	 2	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น		

ครั้งที่	1/2556	วันที่	30	มกราคม	2556	

งดออกเสียง	

วาระที่	12	พิจารณากิจการอื่นๆ	(ถ้ามี)	

งดออกเสียง	

26	มนีาคม	2557	 บมจ.	ปนูซเิมนตไ์ทย	 1	 7	 0	 0	 -	

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน

(SoftCommission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย	์เมยแ์บงก	์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	
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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	

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	(ประเทศไทย)	

จำกดั	(มหาชน)	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	

บรษิทัหลกัทรพัย	์ดบีเีอส	วคิเคอรส์	

(ประเทศไทย)	จำกดั	

Conference	Call	และเอกสาร	

Research	

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ	
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รายงานการลงทนุไมเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบีญัชี

	 ตามทีก่องทนุเปดิบวัหลวงหุน้ระยะยาว	 75/25	 (BLTF75)	 มนีโยบายการลงทนุระยะยาวในหุน้สามญัของ

บรษิทัจดทะเบยีน	ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานแขง็แกรง่มศีกัยภาพสงูในการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุโดยเฉลีย่ในรอบปบีญัช	ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 65	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 75	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทนุ	 โดยมวีนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชวีนัที	่ 31	มนีาคม	 2557	นัน้	 เนือ่งดว้ยในรอบระยะเวลา	 6	 เดอืน	ของ

กองทนุคอื	1	เมษายน	2556	ถงึ	30	กนัยายน	2556	กองทนุดงักลา่วลงทนุตามนโยบายขา้งตน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ	

75.33	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	 ถึงแม้ว่าในระหว่างรอบ

บญัช	ี6	เดอืนทีผ่า่นมา	ทางกลุม่จดัการกองทนุจะไดม้กีารลดนำ้หนกัการลงทนุลงเมือ่มจีงัหวะทีเ่หมาะสมแลว้กต็าม	

ในชว่ง	6	เดอืนทีผ่า่นมา	ตลาดหุน้มคีวามผนัผวนคอ่นขา้งมาก	+/-	140	จดุ	โดยดชัน	ีSET	Index	ไดล้ดลงไปตำ่สดุ

ที	่1,260	จดุ	และสามารถกลบัขึน้มายนืเหนอืระดบั	1,400	จดุ	ไดอ้กีครัง้	และนกัลงทนุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการลด	

QE	 (QE	Tapering)	 ของเฟด	 รวมถงึการชะลอตวัของเศรษฐกจิไทย	 ไมว่า่จะเปน็เรือ่งหนีค้รวัเรอืนระดบัสงู	 ราคา

สนิคา้เกษตรทีต่กตำ่	รวมถงึการชะลอตวัของการผลติภาคอตุสาหกรรม	

	 ทางกลุ่มจัดการกองทุน	 มีมุมมองว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิไปมากแลว้	โดยชว่งทีผ่า่นมาหลายฝา่ยไดท้ยอยปรบัลดการคาดการณ	์ทัง้อตัราการขยายตวัของ	GDP	ไทย	

และกำไรของบรษิทัจดทะเบยีนไปพอสมควร	 ถงึแมจ้ะมกีารปรบัลดการคาดการณล์งอกี	 กค็งจะปรบัลดลงไมม่าก	

ขณะทีต่น้ทนุการดำเนนิธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้มากในชว่งครึง่ปแีรกนัน้กไ็ดเ้ริม่ชะลอตวัแลว้ในครึง่ปหีลงั	ดงันัน้	ปจัจยัลบที่

สง่ผลตอ่รายไดแ้ละตน้ทนุของบรษิทัจดทะเบยีนจงึนา่จะบรรเทาลง	ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นลบของการลงทนุ

ในหุ้นไทยได	้ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้บรรยากาศการลงทุนจะถูกกดดันจากเรื่อง	 US	 Government	

Shutdown	กบัการขยายเพดานหนีข้องสหรฐัอเมรกิา	ซึง่ระดบัราคาหุน้ไทยในปจัจบุนัมกีารปรบัตวัลดลง	 จนทำให้

มลูคา่หุน้ไทยมคีวามนา่สนใจลงทนุมากขึน้	 และนา่จะเปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหน้กัลงทนุตา่งชาตหินักลบัมาสะสมหุน้

ไทยเพิม่ขึน้	

	 ในชว่งทีเ่หลอืของป	ี 2556	หากผลกระทบจากนำ้ทว่มอยูใ่นวงจำกดัและไมม่ปีญัหารนุแรงของความขดัแยง้

ทางการเมอืง	 เศรษฐกจิไทยนา่จะคอ่ยๆ	ดขีึน้จากภาคการทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวัไดด้แีละเปน็ชว่ง	High	Season	รวม
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ทัง้ภาคการสง่ออกทีค่วรจะคอ่ยๆ	ฟืน้ตวัตามแนวโนม้เศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ทีม่แีนวโนม้ดขีึน้	 ไมว่า่จะเปน็สหรฐั	

สหภาพยโุรป	หรอืจนีทีม่สีญัญาณดขีึน้	ทัง้นี	้หากเปน็ไปตามทีค่าดหวงัไว	้เศรษฐกจิไทยนา่จะกลบัไปขยายตวัระดบั

ปกตไิดใ้นป	ี2557	

	 ดงันัน้	ในรอบระยะเวลา	6	เดอืนแรกของกองทนุ	(1	เมษายน	-	30	กนัยายน	2556)	แมจ้ะไมส่ามารถลงทนุ

ในตราสารแหง่ทนุใหเ้ปน็ไปตามสดัสว่นการลงทนุทีก่ำหนดไว้ในโครงการ	 แต่ทางกลุม่จดัการกองทนุกไ็ดม้คีวาม

ระมดัระวงัในการลงทนุ	โดยเลอืกลงทนุโดยดจูากปจัจยัพืน้ฐานของหุน้รายตวัเปน็หลกัและแตโ่ดยปกต	ิในชว่งปลาย

ปเีปน็ชว่งเวลาทีน่กัลงทนุเขา้มาลงทนุในกองทนุหุน้ระยะยาวของ	บลจ.	เปน็จำนวนมาก	เพือ่ใชส้ทิธใินการลดหยอ่น

ภาษ	ี ดังนั้น	 คาดว่าจะทำให้กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนที่ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน

โครงการได	้

	

	

	

	

	

	

	

	

	

วันที่รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน	2	พฤษภาคม	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	


