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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 มุมมองตลาดตราสารหน้ีไทย

 ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2557 ให้ผลตอบแทนในระดับท่ีดีจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

ในทกุช่วงอายตุามการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ลง 0.25% ในการประชมุครัง้ที่ 

2/2557 วนัท่ี 12 มนีาคม ท�าให้อตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลในครึง่ปีแรกปรบัตวัลดลงประมาณ -0.10% ถงึ -0.25% ขณะที่

ในช่วงครึง่ปีหลงั แม้สถานการณ์ทางการเมอืงจะคลีค่ลายลง แต่ภาวะเศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้จากภาวะหนีค้รวัเรอืน

ในระดับสงู และการส่งออกท่ีไม่เตบิโตจากปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกจิไทยในครึง่ปีหลงัยงัเตบิโตต�า่กว่าทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) และภาครฐัคาดการณ์ ประกอบกบัสถานการณ์เงนิเฟ้อท่ีชะลอลงมาอยูใ่นระดับต�า่ตามราคาน�า้มนัดิบในตลาดโลกทีล่ดลง

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ในช่วงปลายปี อตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลในช่วงอายเุกินกว่า 5 ปี ปรบัตวัลดลงอกี -0.25% ถงึ 

-0.95% เนื่องจากตลาดตราสารหนี้เริ่มให้น�้าหนักต่อโอกาสท่ีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกเพื่อช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจไทย

 ส�าหรบัตลาดตราสารหนีไ้ทยในปี 2558 มแีนวโน้มผนัผวนสงูจากการด�าเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางท่ัวโลก

ทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยธนาคารกลางสหรฐัจะเริม่ปรบัการด�าเนนินโยบายการเงนิเข้าสูภ่าวะปกตหิลงัผ่อนคลายมาอย่างยาวนาน 

และอาจเริ่มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะท่ีธนาคารกลางของยูโรโซนและญี่ปุ่นยังคงด�าเนิน

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และอาจเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมอีกเพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตนเอง ส�าหรับ

ประเทศไทย นกัลงทนุยงัคงให้น�า้หนกัต่อการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. ในช่วงครึง่ปีแรก เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ  

ประกอบกับความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อทีห่มดไปตามราคาน�า้มนัดิบโลกท่ีลดต�า่ลง

	 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
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 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  

 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
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สหรฐัฯ เองน่าจะพยายามรกัษาระดับค่าเงนิดอลลาร์ไม่ให้แขง็ค่ามากเกินไปเมือ่เปรยีบเทียบกบัค่าเงนิสกุลอืน่ 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 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2558 กองทุนผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ 

มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 614.65 ล้านบาท หรอื 10.5495 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.56

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ

 ตามทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ ซึง่มี

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด เป็นผูจั้ดการกองทนุ ได้ปฏบิตัหิน้าทีดู่แลผลประโยชน์ของกองทนุดังกล่าว 

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 แล้วนัน้

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการ กองทุนผสม

บซีเีนยีร์ส�าหรบัวยัเกษยีณ โดยถกูต้องตามท่ีควรตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการจดัการทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

(นางสาวสิรี จริงจิตร)

ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

2 กุมภาพันธ์ 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*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่16	ส.ค.	56	

ถงึ	30	ม.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 10.4700 10.3866 10.0870 - - 10.0000

กองทุนผสมบีซีเนียร์	

ส�าหรับวัยเกษียณ
0.75 1.56 4.58 - - 5.49

เกณฑ์มาตรฐาน*** 0.80 1.17 6.35 - - 4.42

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 ** มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ผลตอบแทนของ	ThaiBMA	Zero	Rate	Return	(ZRR)	Government	Bond	Index	อาย	ุ1	ปี	ร้อยละ	50	ดอกเบีย้

เงนิฝากประจ�า	1	 ปี	วงเงนิ	1	 ล้านบาท	เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารไทยพาณชิย์	 ร้อยละ	20	 ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์	

(SET	 Index)	ร้อยละ	20	ดัชนีราคาทองค�า	London	PM	Fix	 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค�านวณผลตอบแทน

เป็นสกุลเงนิบาท	ณ	วนัท่ีค�านวณผลตอบแทน	ร้อยละ	5	และดัชนกีองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์	(PFUND)	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ร้อยละ	5	
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	มกราคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 616,660,168.98 100.33

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 8,647,760.00 1.41

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 8,610,600.00 1.40

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 7,055,025.00 1.15

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 308,885.00 0.05

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 24,130,530.00 3.93

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน) - 5,580,000.00 0.91

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 8,274,000.00 1.35

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 6,120,400.00 1.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) - 3,576,960.00 0.58
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หน่วยทรัสต์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท - 9,381,240.00 1.53

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน - 27,726,660.00 4.51

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ - 7,750,300.00 1.26

พันธบัตร

กระทรวงการคลัง - 84,612,570.35 13.77

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 154,751,282.42 25.18

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 15,453,275.55 2.51

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 41,258,266.61 6.71

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- - 10,437,234.81 1.70

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ - 25,419,248.76 4.14

อันดับความน่าเชื่อถือ A - 25,907,194.60 4.21

เงินฝากธนาคาร -

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 60,530,538.72 9.85

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 76,119,813.61 12.38

อันดับความน่าเชื่อถือ A- - 5,008,383.55 0.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 614,653,353.71

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5495
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ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

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

ผูถ้อืหุน้ การปฎิบตัท่ีิเท่าเทียมกันต่อผูถ้อืหุน้ 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)

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

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

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 270.06 43.92

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

126.62 20.59

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 87.76 14.27

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน
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	� 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 กระทรวงการคลัง - 16/06/17 - 35,000,000.00 36,097,811.75

2.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 13/06/19 - 25,000,000.00 26,828,370.50

3.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 17/12/21 - 10,000,000.00 10,814,197.80

4.พันธบัตร กระทรวงการคลัง - 16/06/23 - 10,000,000.00 10,872,190.30

5.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/02/15 - 5,000,000.00 5,081,060.80

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/02/15 - 5,000,000.00 4,998,885.18

7.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/02/15 - 20,000,000.00 19,987,899.79

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/02/15 - 5,000,000.00 4,995,011.83

9.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/02/15 - 5,000,000.00 4,994,991.26

10.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/15 - 5,000,000.00 4,991,291.90

11.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/15 - 10,000,000.00 9,982,933.29

12.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/15 - 30,000,000.00 29,936,878.31

13.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/03/15 - 40,000,000.00 39,898,679.22

14.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/04/15 - 5,000,000.00 4,982,166.57

15.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/04/15 - 5,000,000.00 4,982,075.45

16.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/04/15 - 15,000,000.00 14,941,007.58

17.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/04/15 - 5,000,000.00 4,978,401.24

18.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

- 26/07/15 - 5,000,000.00 5,027,233.65

19.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

- 26/09/18 - 5,000,000.00 5,338,808.75
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

20.พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

- 26/11/21 - 5,000,000.00 5,087,233.15

21.หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงศรี 

อยุธยา

- 04/04/17 A+ 10,000,000.00 10,161,146.10

22.หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ - 22/08/17 A+ 5,000,000.00 5,159,284.16

23.หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ - 26/12/17 A+ 10,000,000.00 10,098,818.50

24.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 26/06/18 AAA 5,000,000.00 5,147,052.95

25.หุ้นกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 23/09/18 AAA 5,000,000.00 5,190,715.85

26.หุ้นกู้ The Bonds of Industrial 

Bank of Korea

- 22/03/15 A 15,000,000.00 15,262,259.30

27.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 02/10/17 AAA 5,000,000.00 5,134,134.07

28.หุ้นกู้ บจ. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) - 23/05/18 AAA 5,000,000.00 5,119,959.16

29.หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์

เนชัน่แนล

- 14/03/19 A 5,000,000.00 5,299,518.70

30.หุ้นกู้ บมจ. ปตท. - 23/11/15 AAA 5,000,000.00 5,272,191.93

31.หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ารวจ 

และผลิตปิโตรเลียม

- 06/06/19 AAA 5,000,000.00 5,249,991.65

32.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย - 12/10/19 A 5,000,000.00 5,345,416.60

33.หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย)

- 22/11/15 AAA 10,000,000.00 10,144,221.00

34.หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ - 12/03/19 AA- 5,000,000.00 5,294,073.95

35.หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน 

โฟรเซ่น โปรดักส์

- 06/02/17 AA- 5,000,000.00 5,143,160.86
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B-SENIOR

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

36.เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 20/08/15 AAA 20,000,000.00 20,271,232.80

37.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 11/02/15 AAA 10,000,000.00 10,059,534.25

38.เงินฝากประจ�า ธนาคารออมสิน - 16/07/15 AAA 20,000,000.00 20,072,109.59

39.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไอซบีซีี 

(ไทย)

- 22/04/15 AAA 5,000,000.00 5,003,287.67

40.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคาร 

เกยีรตนิาคนิ

- 15/10/15 A- 5,000,000.00 5,008,383.55

41.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 04/02/16 AA 20,000,000.00 20,053,698.63

42.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารกรุงไทย - 12/02/16 AA 5,000,000.00 5,009,589.04

43.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- 07/04/15 AA 15,000,000.00 15,028,849.32

44.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- 28/04/15 AA 5,000,000.00 5,001,712.33

45.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 29/04/15 AA 5,000,000.00 5,114,246.58

46.เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 15/06/15 AA 10,000,000.00 10,191,506.85

47.เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน - - AAA - 100.06

48.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย - - AA - 686,700.99

49.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 5,124,274.35

50.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 8,557,101.12

51.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

- - AA - 6,476,408.75
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B-SENIOR

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับที่สูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีต�่าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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B-SENIOR

งบดุล

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 585,272,750.29 บาท) 593,329,688.09

เงินฝากธนาคาร 20,830,542.76

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,499,938.13

รวมสินทรัพย์ 616,660,168.98

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 172,558.55

เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน 1,834,256.72

รวมหนี้สิน 2,006,815.27

สินทรัพย์สุทธิ 614,653,353.71

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 582,634,630.42

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 8,245,734.15

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 23,772,989.14

สินทรัพย์สุทธิ 614,653,353.71

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 58,263,463.0422

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5495
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B-SENIOR

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(19.72%)

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 982,700.00 8,647,760.00

8,647,760.00

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 45,200.00 8,610,600.00

8,610,600.00

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 1,294,500.00 7,055,025.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 37,900.00 308,885.00

7,363,910.00

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 1,224,900.00 24,130,530.00

24,130,530.00

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 300,000.00 5,580,000.00

5,580,000.00
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B-SENIOR

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 700,000.00 8,120,000.00

8,120,000.00

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 117,700.00 6,120,400.00

6,120,400.00

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 910,800.00 9,381,240.00

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน 2,718,300.00 27,726,660.00

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ 799,000.00 7,750,300.00

44,858,200.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 441,600.00 3,576,960.00

3,576,960.00

รวมหุ้นสามัญ 117,008,360.00
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B-SENIOR

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นกู้	(17.20%)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 3.34 04/04/17 10,000,000.00 10,135,524.20

บริษัท จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 3.71 22/08/17 5,000,000.00 5,076,444.41

ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 3.45 26/12/17 10,000,000.00 10,063,845.90

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 3.45 26/06/18 5,000,000.00 5,129,566.65

พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 3.46 23/09/18 5,000,000.00 5,128,625.45

The Bonds of Industrial Bank of Korea

ครั้งที่ 1/2555 4.15 22/03/15 15,000,000.00 15,037,136.00

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด

ครั้งที่ 2/2557 3.37 02/10/17 5,000,000.00 5,077,813.52

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ค. 2561 3.64 23/05/18 5,000,000.00 5,085,055.06

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2557 3.70 14/03/19 5,000,000.00 5,228,559.80

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2548 7.40 23/11/15 5,000,000.00 5,201,233.03
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B-SENIOR

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 3.91 06/06/19 5,000,000.00 5,219,461.50

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3/2555 4.40 12/10/19 5,000,000.00 5,277,909.75

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ครั้งที่ 4/2556 อายุ 2 ปี 3.38 22/11/15 10,000,000.00 10,078,473.10

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 4.13 12/03/19 5,000,000.00 5,213,736.95

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 3.58 06/02/17 5,000,000.00 5,100,495.10

รวมหุ้นกู้ 102,053,880.42

พันธบัตร	(42.85%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/4ปี/2554 3.50 24/02/15 5,000,000.00 5,003,869.00

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/182/57 19/02/15 5,000,000.00 4,995,011.83

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/91/57 19/02/15 5,000,000.00 4,994,991.26

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 35/182/57 05/03/15 5,000,000.00 4,991,291.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/91/58 09/04/15 5,000,000.00 4,982,075.45

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 3/91/58 23/04/15 5,000,000.00 4,978,401.24
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B-SENIOR

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/91/57 05/02/15 5,000,000.00 4,998,885.18

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/91/57 12/02/15 20,000,000.00 19,987,899.79

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 48/91/57 05/03/15 10,000,000.00 9,982,933.29

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/91/57 12/03/15 30,000,000.00 29,936,878.31

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 50/91/57 19/03/15 40,000,000.00 39,898,679.22

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 40/182/57 09/04/15 5,000,000.00 4,982,166.57

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/91/58 16/04/15 15,000,000.00 14,941,007.58

154,674,090.62

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9/2 3.17 26/07/15 5,000,000.00 5,024,627.00

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20 4.02 26/09/18 5,000,000.00 5,268,408.75

พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 3.01 26/11/21 5,000,000.00 5,059,607.10

15,352,642.85

กระทรวงการคลัง	

เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ที ่2 3.25 16/06/17 35,000,000.00 35,951,339.20

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 3.88 13/06/19 25,000,000.00 26,695,665.00

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 3.65 17/12/21 10,000,000.00 10,768,197.80

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 3.63 16/06/23 10,000,000.00 10,825,512.20

84,240,714.20

รวมพันธบัตร 254,267,447.67
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

เงินฝากประจ�า	(20.22%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                         3.00 20/08/15 20,000,000.00 20,000,000.00

ธนาคารออมสิน 2.65 11/02/15 10,000,000.00 10,000,000.00

ธนาคารออมสิน 2.80 16/07/15 20,000,000.00 20,000,000.00

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 2.40 22/04/15 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)                       3.60 15/10/15 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 3.50 04/02/16 20,000,000.00 20,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 3.50 12/02/16 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.60 07/04/15 15,000,000.00 15,000,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2.50 28/04/15 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 3.00 29/04/15 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 3.00 15/06/15 10,000,000.00 10,000,000.00

รวมเงินฝากประจ�า 120,000,000.00

รวมเงินลงทุน 593,329,688.09
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 1,144,923.60

รายได้ดอกเบี้ย 5,828,134.14

รวมรายได้จากการลงทุน 6,973,057.74

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 570,011.19

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 71,251.50

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 142,502.74

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 490,203.46

รวมค่าใช้จ่าย 1,273,968.89

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,699,088.85

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,943,059.89

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,862,166.08

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4,805,225.97

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 10,504,314.82
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 532.72 0.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 66.59 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 133.18 0.03

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 126.39 0.02

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 353.44 0.07

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 107.55 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,193.48 0.23

	 *	 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	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี



22

B-SENIOR

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 180,744,219.26
528,369,154.28

PTR = 0.34

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 26.3

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 20.1

3 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 17.6

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 17.5

5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 15.9

6 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 1.3

7 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 1.0

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 0.3

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 135,237.76 บาท
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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)
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟ

สกอตแลนด์ เอ็น.วี.

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล 

แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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

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 2 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


