รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

สารบัญ
ความเห็นของบริษทั จัดการ

1

ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

3

ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม

4

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และก่อภาระผูกพัน

5

รายละเอียดการลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ อี่ อกโดยนิตบิ คุ คลไทย
หรือตราสารทีเ่ สนอขายในประเทศไทย

8

งบการเงิน

10

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

16

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

17

บริษทั นายหน้าทีไ่ ด้รบั ค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

18

ข้อมูลการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

19

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน

19

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
มุมมองภาพรวมภาวะตลาดหุน้
ตลอดเดือนมีนาคม - เมษายน 2558 ตลาดหุน้ ไทยแกว่งตัวในช่วง 1,480 - 1,580 จุด เนือ่ งจากยังขาดปัจจัยขับเคลือ่ น
ในทางบวก โดยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังซบเซา ทัง้ การบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ส่งสัญญาณหดตัวลงอีก
เมื่อเทียบกับไม่กี่เดือนก่อนหน้า แม้ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวได้ดี จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แต่ล�ำพังอาศัยภาคการท่องเที่ยวนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้ ส่วนการเบิกจ่ายภาครัฐนั้นคาดว่าจะเห็น
ความคืบหน้าในครึง่ ปีหลัง
ส�ำหรับปัจจัยต่างประเทศ ประเด็นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจหวนกลับมากดดันตลาดอยู่เป็นระยะๆ แม้ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะยังรีรอทีจ่ ะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ก็ตาม หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริม่ ชะลอตัว แต่โดยรวมนับว่ายังเป็น
ภาวะขยายตัว แต่ถา้ หากประธาน FED เริม่ เปลีย่ นท่าที ก็อาจกลายเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดได้ นอกจากนี้ ในครึง่ หลังของ
เดือนเมษายน ตลาดหุน้ ในกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทมี่ กี ารปรับตัวขึน้ ในช่วงก่อนหน้า ไม่วา่ ทางฝัง่ อเมริกา ยุโรป หรือ
เอเชีย เริ่มเห็นโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงบ้าง ส่วนตลาดหุ้นประเทศกลุ่ม TIPs (ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ซึ่ง Side-ways
มาได้ชว่ งหนึง่ แล้ว ก็หดตัวลงเช่นกัน เงือ่ นไขต่างๆ ก�ำลังสร้างความเสีย่ งและกดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดในระยะสัน้
ถ้าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตต�ำ่ กว่าระดับปกติตอ่ ไปเรือ่ ยๆ (และน่าจะยังไม่เห็นการฟืน้ ตัวได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558)
ตลาดหุน้ ไทยจึงขาดแรงขับเคลือ่ นทัง้ จากภายในและภายนอก และมีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะปรับฐานได้ตอ่ เนือ่ ง
ส�ำหรับผลประกอบการหุน้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2558 นัน้ ค่อนข้างน่าผิดหวัง ปริมาณหนี้ NPL ทีเ่ พิม่ ขึน้
แม้จะยังไม่ถงึ ระดับทีน่ า่ เป็นห่วง แต่กเ็ ป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้มลู ค่าหุน้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ตำ�่ ลงในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่สำ� หรับ
หุน้ ในอุตสาหกรรมอืน่ ทีเ่ คยชะลอตัวมาตลอด เช่น ค้าปลีก ยานยนต์ เริม่ มีสญ
ั ญาณทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ ส�ำหรับในกลุม่ หุน้ ขนาดใหญ่นนั้
มีเพียงหุน้ กลุม่ พลังงานซึง่ ปรับตัวขึน้ ตามราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก ทีพ่ อจะช่วยเสริมดัชนี SET ได้บา้ ง
SET Index ทีป่ รับตัวลงมาถึงระดับปัจจุบนั คิดเป็น P/E ปี 2558 ที่ 15.1 เท่า (Bloomberg Consensus) ขณะทีต่ ลาดหุน้
อินโดนีเซียอยูท่ ี่ 15.8 เท่า และตลาดหุน้ ฟิลปิ ปินส์อยูท่ ี่ 19.9 เท่า พิจารณาเฉพาะตลาดอินโดนีเซีย ซึง่ เคยมี P/E สูงกว่าตลาดไทย
พอสมควร แต่หลังจากปรับลดลงมาค่อนข้างแรง ท�ำให้ระดับมูลค่าของหุ้นไทยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียไม่ได้มีส่วนลดมาก
เท่ากับช่วง 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ในขณะทีอ่ นิ โดนีเซียมีอตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจทีส่ งู กว่าไทย ตลาดหุน้ ไทยจึงไม่ได้มี
ความน่าสนใจมากกว่าเมือ่ เทียบกับอินโดนีเซีย หากประเมินจากระดับราคาหุน้ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ SET Index จะลดลงแรงจากระดับนี้ น่าจะมีโอกาสไม่มาก เพราะตลาดรับรู้ปัจจัยลบทาง
เศรษฐกิจไปแล้วในระดับหนึง่ อีกทัง้ เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ออ่ นแอถึงขัน้ หดตัวแต่อย่างใด
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คาดการณ์วา่ ตลาดหุน้ ไทยจะยังคงปรับฐานช่วงสัน้ ๆ ในอีก 1 - 2 เดือนข้างหน้า แม้อาจฟืน้ ตัวขึน้ ได้ แต่โอกาสทีจ่ ะ
ปรับขึน้ อย่างต่อเนือ่ งยังเป็นไปได้ยาก ตราบเท่าทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณว่าเศรษฐกิจฟืน้ ตัว อย่างไรก็ตาม หากเกิดแรงขายจนตลาดปรับ
ตัวลงอย่างแรง โดยไม่ได้เกิดจากปัจจัยลบตัวใหม่ทมี่ นี ยั ส�ำคัญ นักลงทุนควรจับจังหวะเข้าซือ้ สะสม เพือ่ รอการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ในครึ่งปีหลัง ที่น่าจะเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐ ที่ช่วยหนุนเสริมการลงทุนภาคเอกชน
ให้กระเตือ้ งขึน้
ส�ำหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เท่ากับ 2,266.13 ล้านบาท หรือ 28.6695 บาทต่อหน่วยลงทุน
บลจ.บัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คำ� มัน่ ว่าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ ำ� หนด และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

คณะผู้จัดการกองทุนรวม
บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึง่ จัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ส�ำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ)

(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�ำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

29.6270

29.3971

25.0710

18.2992

12.2081

9.4582

กองทุนเปิดบัวหลวง
โครงสร้างพื้นฐาน

-2.09

-1.32

15.71

58.52

137.62

206.70

เกณฑ์มาตรฐาน***

-1.63

-1.81

10.46

28.36

103.72

136.08

ตัง้ แต่ 30 ม.ค. 58 ตัง้ แต่ 31 ต.ค. 57 ตัง้ แต่ 25 เม.ย. 57 ตัง้ แต่ 27 เม.ย. 55 ตัง้ แต่ 30 เม.ย. 53 ตัง้ แต่ 29 เม.ย. 48
ถึง 24 เม.ย. 58* ถึง 24 เม.ย. 58* ถึง 24 เม.ย. 58* ถึง 24 เม.ย. 58* ถึง 24 เม.ย. 58* ถึง 24 เม.ย. 58*

มูลค่าหน่วยลงทุน** (บาท)

เอกสารการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* วันศุกร์สุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�ำการก่อนหน้า
** มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท�ำการต้นรอบที่ใช้ในการค�ำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
*** เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ระดับ
CG Scoring

รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

2,264,623,423.75

99.93

17,617,920.00

0.78

29,522,500.00

1.30

328,126,800.00

14.48

105,397,467.00

4.65

54,320,175.00

2.40

168,468,000.00

7.43

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

21,491,925.00

0.95

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

453,615.00

0.02

167,931,800.00

7.41

134,648,800.00

5.94

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

42,823,490.00

1.89

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

28,663,708.00

1.26

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

21,320,250.00

0.94

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด(มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
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ระดับ
CG Scoring

รายละเอียดการลงทุน
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

118,514,284.00

5.23

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)

56,985,390.00

2.51

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)

63,040,769.00

2.78

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

18,671,072.00

0.82

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

63,457,920.00

2.80

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

66,316,205.00

2.93

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

-

73,325,500.00

3.24

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

-

4,950,308.60

0.22

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

21,015,200.00

0.93

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

79,286,333.00

3.50

1,313,172.00

0.06

58,373,272.50

2.58

132,562,632.00

5.85

38,806,800.00

1.71

67,037,130.00

2.96

61,782,630.00

2.73

1,722,604.00

0.08

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

-

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ระดับ
CG Scoring

รายละเอียดการลงทุน

มูลค่า
ตามราคาตลาด

%NAV

พันธบัตร
กระทรวงการคลัง

-

5,086,981.15

0.22

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

105,224,699.72

4.64

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

49,495,086.62

2.18

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

-

56,868,984.16

2.51

เงินฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

2,266,130,822.53

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วยลงทุน)

28.6695

ค�ำอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คื อ ระดั บ ความสามารถการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดีข อง
บริ ษั ท จดทะเบียนไทย จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด
ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฎิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ประจ�ำปี 2557
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง ดี (Good)
หมายถึง ดีมาก (Very Good)
หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย
หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
 รายงานสรุปจ�ำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558*
กลุ่มของตราสาร

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุม่ ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืน เป็นต้น
5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)
110.28
49.48

% NAV

0
0

0
0

0

0

4.85
2.18

* วันท�ำการสุดท้ายของเดือน

 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ประเภท

1.พันธบัตร
2.พันธบัตร
3.พันธบัตร
4.พันธบัตร

ผู้ออก

ผู้ค�้ำ/
ผู้รับรอง/
ผูส้ ลักหลัง
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
-

วันครบ
ก�ำหนด
22/05/15
19/08/15
07/05/15
28/05/15
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อันดับ                  
ความ
น่าเชื่อถือ
-

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

5,000,000.00 5,086,981.15
35,000,000.00 35,347,417.00
10,000,000.00 10,000,000.00
5,000,000.00 4,994,284.42
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ประเภท

ผู้ออก

5.พันธบัตร
6.พันธบัตร
7.พันธบัตร
8.พันธบัตร
9.เงินฝากธนาคาร
10เงินฝากธนาคาร
11.เงินฝากธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ค�้ำ/
ผู้รับรอง/
ผูส้ ลักหลัง
-

วันครบ
ก�ำหนด
04/06/15
04/06/15
11/06/15
27/08/15
-

อันดับ                  
ความ
น่าเชื่อถือ
AAA
AA
AA

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

5,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

4,992,490.63
19,970,172.77
19,966,303.44
9,954,031.46
49,495,086.62
7,426,777.85
49,442,206.31

ค�ำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนี้
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

เป็นอันดับทีส่ งู ทีส่ ดุ แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ มีความสามารถสูงสุดในการช�ำระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามก�ำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ปัจจัยภายนอกอืน่
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ่� มาก
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ำ่�
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนปานกลาง
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูง
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูงมาก
ตราสารหนีท้ มี่ รี ะดับความเสีย่ งทีส่ งู ทีส่ ดุ ทีจ่ ะไม่ได้รบั คืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามก�ำหนดเวลาการเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ตราสารหนีท้ ไี่ ม่สามารถช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ (Default)

อันดับความน่าเชือ่ ถือจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพือ่ จ�ำแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับความน่าเชือ่ ถือภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,224,290,453.88 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
รวมหนี้สิน

2,144,850,517.82
105,885,844.62
6,904,878.77
13,887,061.31
2,271,528,302.52
3,936,485.14
1,460,994.85
5,397,479.99

สินทรัพย์สุทธิ

2,266,130,822.53

สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�ำเนินงาน

1,332,226,883.03
143,472,257.38

สินทรัพย์สุทธิ

2,266,130,822.53

จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

79,043,168.2116
28.6695

790,431,682.12
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา

วันครบ

จ�ำนวนหน่วย/

ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย

ก�ำหนด

เงินต้น

(บาท)

หุ้นสามัญ (94.87%)
วัสดุก่อสร้าง (17.48%)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน)

3,441,000.00

17,205,000.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

3,012,500.00

29,522,500.00

605,400.00

328,126,800.00

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด(มหาชน)

374,854,300.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (24.03%)
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

2,963,100.00

82,966,800.00

740,775.00

20,741,700.00

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

1,857,100.00

54,320,175.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

1,112,000.00

168,468,000.00

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

235,000.00

20,973,750.00

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

463,900.00

167,931,800.00

หุ้นปันผลของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

515,402,225.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (22.37%)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
11

556,400.00

134,648,800.00

1,131,400.00

41,578,950.00

334,700.00

28,365,825.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา

วันครบ

จ�ำนวนหน่วย/

ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย

ก�ำหนด

เงินต้น

(บาท)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

275,100.00

21,320,250.00

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

4,032,300.00

116,936,700.00

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)

2,147,000.00

56,358,750.00

24,917,300.00

62,293,250.00

1,246,400.00

18,322,080.00

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

479,824,605.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (16.92%)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

1,532,800.00

62,461,600.00

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

9,541,900.00

66,316,205.00

69,175,000.00

73,325,500.00

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

927,700.00

4,916,810.00

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

771,200.00

20,244,000.00

22,453,650.00

77,689,629.00

7,146,300.00

57,885,030.00

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

362,838,774.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (14.00%)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
12

27,966,800.00

132,562,632.00

132,900.00

38,806,800.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา

วันครบ

จ�ำนวนหน่วย/

ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย

ก�ำหนด

เงินต้น

(บาท)

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

3,402,900.00

67,037,130.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

6,752,200.00

61,782,630.00
300,189,192.00

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (0.08%)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

548,600.00

1,722,604.00
1,722,604.00

รวมหุ้นสามัญ

2,034,831,700.00

พันธบัตร (5.13%)
กระทรวงการคลัง (0.23%)
เพือ่ การบริหารหนีใ้ นงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 1 3.63

22/05/15

5,000,000.00

5,004,549.65
5,004,549.65

ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.90%)
รุ่นที่ 2/2ปี/2556

2.85

19/08/15

35,000,000.00

35,136,985.45

งวดที่ 44/182/57

07/05/15

10,000,000.00

10,000,000.00

งวดที่ 48/182/57

04/06/15

5,000,000.00

4,992,490.63

งวดที่ 8/91/58

28/05/15

5,000,000.00

4,994,284.42

งวดที่ 9/91/58

04/06/15

20,000,000.00

19,970,172.77
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา

วันครบ

จ�ำนวนหน่วย/

ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย

ก�ำหนด

เงินต้น

(บาท)

งวดที่ 10/91/58

11/06/15

20,000,000.00

19,966,303.44

งวดที่ 8/182/58

27/08/15

10,000,000.00

9,954,031.46
105,014,268.17

รวมพันธบัตร

110,018,817.82

รวมเงินลงทุน

2,144,850,517.82
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล

31,624,367.10

รายได้ดอกเบี้ย

1,601,250.41

รวมรายได้จากการลงทุน

33,225,617.51

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

18,047,651.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

360,953.05

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

1,443,812.09

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

612,210.48

รวมค่าใช้จ่าย

20,464,626.83

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

12,760,990.68

รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

68,551,841.30

รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(118,477,287.93)

รวมรายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

(49,925,446.63)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน

(37,164,455.95)
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund’s Direct Expenses)

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,866.96

0.74

337.34

0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

1,349.36

0.06

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)

1,405.60

0.06

591.61

0.03

19,145.27

0.84

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

* เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�ำนวณ
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�ำนักงานของบริษัทจัดการ และส�ำนักงานใหญ่ และ
ส�ำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จา่ ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV
PTR =

468,664,418.78
2,267,314,562.01

PTR =

0.21

หมายเหตุ : PTR ค�ำนวณจากมูลค่าทีต่ ำ�่ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ
ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ล�ำดับที่

รายชื่อบริษัทนายหน้า

อัตราส่วนค่านายหน้า
(%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

13.32

2

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)

12.26

3

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

9.85

4

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

9.34

5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

7.44

6

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด

7.27

7

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

7.09

8

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

6.80

9

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

6.77

10

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

5.32

11

อื่นๆ

14.54
รวมทั้งสิ้น

100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,503,988.54 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�ำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ล�ำดับที่

รายชื่อ

1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด Conference Call, SMS และเอกสาร
(มหาชน)
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 20 พฤษภาคม 2558
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เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
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

