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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทยในช่วงปีท่ีผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.7 จุด ในช่วงต้นปี 

ไปปิดที่ 1,497.7 จุด หรือเพิ่มขึ้น 15.3% ส่วนใหญ่เป็นผลของความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และความ

คาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 แม้ช่วงท่ีผ่านมา เรายังไม่ค่อยได้เห็นการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและ

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเท่าใดนัก แต่ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังล่วงหน้าไปมากกว่า 

เมือ่เปรยีบเทียบกับเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นสาเหตท่ีุท�าให้ SET Index เคลือ่นไหวในกรอบ Side-ways 

ตัง้แต่เดือนกันยายน 2557 จากระดับ Valuation ท่ีค่อนข้างตงึตวั

 ตลาดหุน้ท่ีลดลงในเดือนธนัวาคม น่าจะสะท้อนความกังวลดังกล่าวไปพอสมควร หลงัจากนี ้ตลาดอาจจะยงัซบเซาบ้าง

ในช่วงสัน้ๆ ซึง่มกัจะเป็นการปรบัสภาพทีเ่กิดขึน้หลงัจากช่วงท่ีตลาดเกิดความผนัผวนมากๆ อกีทัง้ยงัไม่ได้มปัีจจยัขบัเคลือ่นใหม่

เข้ามา แต่เชือ่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยแม้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็จะค่อยๆ สะท้อนให้เหน็ในผลประกอบการ

บรษิทัจดทะเบยีนในทีสุ่ด ทีร่ะดับ P/E ปี 58 ของ SET Index อยูท่ี่ 13.6 เท่า (Bloomberg Consensus) ตลาดหุน้ไทยจงึมี 

Upside อยูบ้่าง แต่อาจจะไม่ได้สงูมาก และการทีหุ่น้ไทยจะขึน้ท�าจดุสูงสุดใหม่ครัง้ถดัไปคงไม่สามารถอาศัยเพยีงข่าวความคบืหน้า

ของนโยบายรฐับาลได้เหมอืนช่วงทีผ่่านมา แต่น่าจะต้องรอให้เหน็การฟ้ืนตวัของผลประกอบการ นกัลงทนุจงึจะเกิดความเชือ่มัน่

เพิม่มากเพยีงพอทีจ่ะผลกัดันให้หุน้ปรบัตวัขึน้ได้ต่อ และถ้าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถเร่งตวัขึน้ อาจจะส่งผลต่อ

ก�าไรของหลายบรษิทัในตลาดให้ขยายตวัน้อยกว่าท่ีคาด โดยเฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจมาก ดังนัน้ การลงทนุหุน้ไทย

ส�าหรบัปี 2558 จงึนบัว่าเป็นปีท่ีค่อนข้างท้าทาย การเลอืกหุน้เป็นรายตวันัน้จะมคีวามส�าคัญอย่างมากในการทีจ่ะสร้างผลตอบแทน

ทีดี่ได้ 

 นโยบายรฐับาลทีน่่าติดตาม

 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน - เป็นแผนนโยบายส�าคัญทีน่กัลงทนุคาดหวงัความคืบหน้าค่อนข้างมาก เพราะการลงทนุ

ภาครฐันัน้เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจไทยท่ีส�าคัญในปี 2558 และจะช่วยเสรมิความมัน่ใจให้กบัภาคเอกชนให้เพิม่การลงทนุมากขึน้ 

ในระยะส้ัน กลุม่ธรุกิจทีไ่ด้ประโยชน์โดยตรงจะเป็นกลุม่วสัดุก่อสร้าง และรบัเหมาก่อสร้าง ส่วนในระยะยาว การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานที่ดีขึ้น จะเอื้อต่อธุรกิจในหลายกลุ่ม โดยช่วยทั้งในแง่การลดต้นทุนขนส่งส�าหรับธุรกิจการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถ

การแข่งขนัของประเทศ และเป็นโอกาสส�าหรบัการขยายตวัของธรุกิจพฒันาอสังหารมิทรพัย์ รวมท้ังธรุกิจภาคบรกิารด้วย  



2

B-ACTIVE

 โครงการช่วยเหลอืชาวนาและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ - จะส่งผลบวกต่อการบรโิภคประชาชนทีก่�าลงัอ่อนแอในขณะนี้ 

และการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวในช่วงปลายปี คาดว่าจะเหน็การฟ้ืนตวัของการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนในต่างจงัหวดั

ให้กลบัมาเป็นปกตมิากขึน้ แต่ด้วยราคาสนิค้าเกษตรหลายชนดิทีต่กต�า่ และระดับหนีค้รวัเรอืนทีย่งัสงู ยงัเป็นตวักดดันต่อเนือ่ง 

ดังนัน้ การบรโิภคประชาชนในประเทศปีหน้าจงึน่าจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 การปรบัโครงสร้างภาษ ี- ในขณะนี ้เริม่มรีายละเอยีดมากขึน้ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในบางกลุม่ภาษ ีซึง่นกัลงทนุควร

จบัตาใกล้ชดิ เพราะการปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่ ส่งผลต่อก�าลงัซือ้ประชาชนโดยตรง และทศิทางของอตัราภาษี

นติบิคุคลภายหลงัปี 2558 ยงัเป็นความเสีย่งส�าหรบัผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน

 ผลกระทบของนโยบายการเงนิต่างประเทศ

 ในปี 2558 ทิศทางนโยบายการเงนิของต่างประเทศโดยรวมยงัเป็นไปในทางท่ีเอือ้ต่อการลงทนุในหุน้ โดยประเทศท่ียงั

มีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ญ่ีปุ่น หรือจีน ธนาคารกลางของประเทศกลุ่มนี้ยังคงเน้นการ

ผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านสหรัฐฯ การเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้น 

เป็นสิง่ทีต่ลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้แล้ว ประเด็นนีจ้งึไม่น่ามผีลต่อบรรยากาศการลงทนุในหุน้อกีมากนกั นอกจากนี ้ยงัมโีอกาส

มากขึน้ทีส่หรฐัฯ อาจจะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป หลงัจากอตัราเงนิเฟ้อในประเทศได้ลดลงในช่วงทีผ่่านมา และ

สหรฐัฯ เองน่าจะพยายามรกัษาระดับค่าเงนิดอลลาร์ไม่ให้แขง็ค่ามากเกินไปเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าเงนิสกุลอืน่ ส่วนทิศทางอตัรา

ดอกเบีย้ในประเทศไทย คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรกัษาระดับอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่1.75 - 2.00% เพือ่ช่วย

สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดังนัน้ ผลกระทบเชงิ Sentiment ของการเปลีย่นแปลงทศิทางนโยบายการเงนิต่อตลาดหุน้นัน้

น่าจะค่อนข้างจ�ากัด นอกจากนี ้ถ้าพจิารณาจากภาวะปัจจบุนั นกัลงทนุต่างชาตใิห้น�า้หนกัการลงทนุในหุน้ไทยในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา

ไม่มากนกั ดังนัน้ ประเด็น “เงนิทุนไหลกลบั” จงึไม่น่ากังวลเท่าไหร่นกั การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและเสถยีรภาพทางการเมอืง

น่าจะเป็นปัจจยัท่ีชีถ้งึทศิทางตลาดหุน้ในปี 2558 มากกว่า

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ	มมีลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิ

ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 เท่ากับ 571.62 ล้านบาท หรอื 21.3734 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ ซึ่งจัดการ 

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  

31 มกราคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บีแอ็คทีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	25	ก.ค.	57	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	31	ม.ค.	57	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	ม.ค.	55	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	29	ม.ค.	53	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	28	ม.ค.	48	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 22.1692 23.2367 18.9487 14.7800 9.5975 10.7417

กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ -3.59 -8.02 12.80 44.62 122.70 98.98

เกณฑ์มาตรฐาน*** 0.99 3.12 14.90 29.15 67.76 91.06

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 ** มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง	 	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ร้อยละ	50	ผลตอบแทนของ	ThaiBMA	Government	Bond	 Index	 

(Total	Return	 Index)	ร้อยละ	25	และอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	วงเงิน	1	ล้านบาท	เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ	 

ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารไทยพาณิชย์	ร้อยละ	25
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	มกราคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	592,226,180.79 	103.60	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 9,177,520.00 1.61

ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 12,928,240.00 2.26

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 27,659,800.00 4.84

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) 14,190,000.00 2.48

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 13,125,000.00 2.30

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 22,820,000.00 3.99

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 17,100,000.00 2.99

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 12,812,500.00 2.24

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 13,366,450.00 2.34

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน) - 4,875,000.00 0.85
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B-ACTIVE

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 17,457,000.00 3.05

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 19,592,600.00 3.43

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 15,604,000.00 2.73

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 12,062,700.00 2.11

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 6,188,000.00 1.08

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 23,583,100.00 4.13

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 13,912,940.00 2.43

บรษิทั แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 16,200,000.00 2.83

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) - 13,716,000.00 2.40

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 12,900,000.00 2.26

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) - 1,651,590.00 0.29

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 9,866,872.00 1.73

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 19,678,860.00 3.44

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 12,960,000.00 2.27

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) - 16,526,580.00 2.89

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 6,650,000.00 1.16
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B-ACTIVE

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 130,063,522.68 22.75

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 6,393,332.24 1.12

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 89,164,573.87 15.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 571,619,529.04

มูลค่าหน่วยลงทุน 21.3734

ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิอง

ผูถ้อืหุน้ การปฎิบตัท่ีิเท่าเทยีมกันต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอ้างองิตามรายงานการก�ากับดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถงึ  ดี (Good)  

       หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)
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B-ACTIVE

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	มกราคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 130.06 22.75

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

6.39 1.12

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/15 - 30,000,000.00 30,392,284.50

2.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/02/15 - 5,000,000.00 4,993,094.19

3.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/15 - 20,000,000.00 19,966,041.32

4.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/15 - 10,000,000.00 9,978,356.53

5.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/03/15 - 5,000,000.00 4,985,936.59
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B-ACTIVE

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/04/15 - 10,000,000.00 9,963,460.17

7.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/04/15 - 25,000,000.00 24,901,930.74

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/04/15 - 25,000,000.00 24,882,418.64

9.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 6,393,332.24

10.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 3,531,957.85

11.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 85,632,616.02

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับที่สูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีต�่าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน



10

B-ACTIVE

งบดุล

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 509,813,754.43 บาท) 496,283,945.88

เงินฝากธนาคาร 95,518,641.11

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 68,443,986.08

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 423,593.80

รวมสินทรัพย์ 660,670,166.87

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 892,055.92

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 88,158,581.91

รวมหนี้สิน 89,050,637.83

สินทรัพย์สุทธิ 571,619,529.04

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 267,443,677.30

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 198,519,750.24

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 105,656,101.50

สินทรัพย์สุทธิ 571,619,529.04

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 26,744,367.7306

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 21.3734
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B-ACTIVE

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(73.87%)

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 1,042,900.00 9,177,520.00

9,177,520.00

ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 4,170,400.00 12,928,240.00

12,928,240.00

พาณิชย์	

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 687,200.00 27,659,800.00

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) 3,300,000.00 14,190,000.00

41,849,800.00

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,800,000.00 22,820,000.00

22,820,000.00
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B-ACTIVE

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 500,000.00 13,125,000.00

13,125,000.00

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 5,000,000.00 17,100,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 250,000.00 12,812,500.00

29,912,500.00

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 678,500.00 13,366,450.00

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน) 150,000.00 4,875,000.00

18,241,450.00

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 506,000.00 17,457,000.00

17,457,000.00
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B-ACTIVE

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 480,800.00 19,592,600.00

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 4,700,000.00 15,604,000.00

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 309,300.00 12,062,700.00

47,259,300.00

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 1,400,000.00 6,188,000.00

6,188,000.00

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 417,4000.00 23,583,100.00

23,583,100.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 3,661,300.00 13,912,940.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 2,000,000.00 16,200,000.00

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 10,800,000.00 13,716,000.00



14

B-ACTIVE

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 400,000.00 12,900,000.00

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) 203,900.00 1,651,590.00

58,380,530.00

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,021,900.00 9,866,872.00

9,866,872.00

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3,610,800.00 19,678,860.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 40,000.00 12,960,000.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 758,100.00 16,526,580.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 700,000.00 6,650,000.00

55,815,440.00

รวมหุ้นสามัญ 366,604,752.00
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B-ACTIVE

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

พันธบัตร	(26.13%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2556 2.80 18/02/15 30,000,000.00 30,007,955.70

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/182/57 26/02/15 5,000,000.00 4,993,094.19

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 41/182/57 16/04/15 25,000,000.00 24,901,930.74

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 4/91/58 30/04/15 25,000,000.00 24,882,418.64

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 48/91/57 05/03/15 20,000,000.00 19,966,041.32

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/91/57 12/03/15 10,000,000.00 9,978,356.53

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 51/91/57 26/03/15 5,000,000.00 4,985,936.59

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/91/58 09/04/15 10,000,000.00 9,963,460.17

รวมพันธบัตร 129,679,193.88

รวมเงินลงทุน 496,283,945.88
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B-ACTIVE

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 3,303,722.00

รายได้ดอกเบี้ย 1,000,007.83

รวมรายได้จากการลงทุน 4,303,729.83

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,772,083.73

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 127,255.52

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 381,766.64

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 247,829.95

รวมค่าใช้จ่าย 5,528,935.84

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (1,225,206.01)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (16,840,351.77)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (15,498,694.74)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (32,339,046.51)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (33,564,252.52)
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B-ACTIVE

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,459.89 0.76

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 118.93 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 356.79 0.06

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 6,562.86 1.11

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 236.06 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 5,171.67 0.88

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกนิร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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B-ACTIVE

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 2,513,822,844.59
589,745,752.23

PTR = 4.26

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ 

ระยะเวลาบญัชเีดียวกัน
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B-ACTIVE

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 15.7

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 11.0

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 10.9

4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 10.5

5 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 9.5

6 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 9.5

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 8.8

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 8.5

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 5.7

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 3.6

11 อื่นๆ 6.3

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 7,022,264.81 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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B-ACTIVE

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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B-ACTIVE

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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B-ACTIVE

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 กุมภาพันธ์ 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


