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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

 หลังจากประเทศไทยประสบกับความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ซึ่งมีการชุมนุมประท้วง รวมทั้ง

เกิดเหตกุารณ์ความรนุแรง มาจนกระทัง่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) 

ได้ท�าการรัฐประหารในเย็นวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยระบุว่า ต้องควบคุมอ�านาจเพื่อท�าให้สถานการณ์ต่างๆ กลับเข้า

สู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ความเชื่อมั่นการบริโภค รวมทั้ง

การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวขึ้น รวมท้ังการที่มีนโยบายการคลังท่ีออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ ท้ังการเร่งการเบิกจ่ายงบ

ประมาณ แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน

 ส่วนปัจจัยต่างประเทศโดยรวมมีการขยายตัวต�่ากว่าคาดเล็กน้อย โดยเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ล่าสุด ธนาคารกลางสหรฐัได้ยตุกิารท�าธรุกรรมอดัฉดีสภาพคล่อง (QE) แต่ส�าหรบัในประเทศกลุม่ยโูรมแีนวโน้มชะลอตวั 

อย่างต่อเนือ่ง ตามอปุสงค์ทีฟ้ื่นตวัช้า ภาระหนีท่ี้อยูใ่นระดับสูงอาจจะถ่วงเศรษฐกิจยโูรโซนในปี 2558 ต่อไป ซึง่คาดว่าคงจะมี

มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงนิเพิม่เตมิ ด้านเศรษฐกิจญีปุ่น่มกีารฟ้ืนตวัช้ากว่าทีค่าดไว้ ท�าให้มกีารอดัฉดีสภาพคล่อง (QQE) 

ควบคู่กับมาตรการเพือ่ฟ้ืนฟปูระเทศในระยะยาว

 จากการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ครัง้ล่าสดุ เมือ่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 ได้มมีต ิ5 ต่อ 2 เสยีง 

ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ี 2.00% ต่อปี โดยม ี2 เสียง ให้ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% ต่อปี โดยกรรมการ 2 ท่าน 

เห็นว่าควรผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแรงกว่าคาด  

ในสภาวะทีก่ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกจะเผชญิความเสีย่งมากขึน้

 หลังจากนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงทั้งจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

โลก ข้อจ�ากัดเชงิโครงสร้างการผลติของไทยท่ีไม่สามารถพฒันาเทคโนโลยใีห้ทันกับความต้องการของต่างประเทศ การปรบั

โครงสร้างภาษีที่อาจจะมีผลต่อการบริโภคในอนาคต รวมทั้งราคาพลังงานและสินค้าเกษตรที่ยังมีแนวโน้มชะลอลง ท�าให้ทั้ง 

ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรบัคาดการณ์เศรษฐกจิลง โดย สศค. มองว่า GDP 

น่าจะขยายตวัที ่4.0% จากเดิมที ่4.1% ขณะที ่ธปท. มองไว้ท่ี 4.0% จากเดิมที ่4.8% 

 ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายคาดว่า ด้วยอตัราเงนิเฟ้อปัจจบุนัของไทยทีย่งัคงอยูใ่นระดับต�า่ และเป็นไปในทศิทางเดียว

กับประเทศอืน่ๆ เป็นผลจากการทีร่ะดับราคาน�า้มนั สนิค้าเกษตรและสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีปรบัลดทัว่โลก ท�าให้อตัราเงนิเฟ้อไทย 

ยงัอยูใ่นกรอบเป้าหมาย แต่หากการขยายตัวทางเศรษฐกจิออกมาต�า่	แรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาครฐัน้อยกว่าทีค่าด	

การลงทนุภาคเอกชนชะลอ		ธปท.อาจพิจารณาใช้นโยบายการเงนิเพือ่ผ่อนคลายได้เพิม่เติม 
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 ส�าหรับการลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ 

มีมูลค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 1,556.70 ล้านบาท หรอื 10.5473 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.97

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดูแูลผลประโยชน์

เรยีน	 ผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีภ้าครฐั

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี ้

ภาครฐั ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ถงึวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บวัหลวงตราสารหนีภ้าครฐั เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผูดู้แลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพทัธนนัท์ รตันปฤณ) (นางสาวอสัรา หวงัประเสรฐิ)

 ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝ่ายบรกิารธรุกิจหลกัทรพัย์  หวัหน้าส่วน ฝ่ายบรกิารธรุกิจหลกัทรพัย์

วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	31	ต.ค.	57

ถึง	30	ม.ค.	58*

6	เดือน
ตั้งแต่	25	ก.ค	57

ถึง	30	ม.ค.	58*

1	ปี
ตั้งแต่	31	ม.ค.	57

ถึง	30	ม.ค.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
ตั้งแต่	10	ส.ค.	55

ถึง	30	ม.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 10.4976 10.4436 10.3454 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวง	

ตราสารหนีภ้าครัฐ
1.98 1.97 2.02 2.23

เกณฑ์มาตรฐาน(1)	*** 1.84 1.83 1.88 2.23

เกณฑ์มาตรฐาน(2)	*** 1.11 1.11 1.14 1.44

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*	วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำาการก่อนหน้า

	**	มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันทำาการต้นรอบที่ใช้ในการคำานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

*	**	เกณฑ์มาตรฐาน(1) หมายถึง	 พันธบัตรรัฐบาล	 (Zero	 Rate	 Return	 (ZRR))	 อายุ	 1	 เดือน	 ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(ThaiBMA)	รอ้ยละ	80	และอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของเงนิฝากประจำา	3	เดือน	ของ	3	ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ	่ได้แก่	ธ.กรงุเทพ	ธ.กสกิรไทย	และ 
ธ.ไทยพาณิชย์	ร้อยละ	20	 	

*	**	เกณฑ์มาตรฐาน(2)	หมายถึง	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจำา	3	เดือนของ	ธ.กรุงเทพ	ธ.กสิกรไทย	และธ.ไทยพาณิชย์

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน 
จากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจ�านวนได้
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วนัที	่31	มกราคม	2558

รายละเอียดการลงทุน มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,556,920,125.92 100.01

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย  1,160,405,823.52  74.54 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  156,801,336.15  10.07 

บัตรเงินฝาก

อันดับความน่าเชื่อถือ A  50,217,808.22 3.23

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  120,465,303.88  7.74 

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  69,029,854.15  4.43 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,556,702,889.06

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5473
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

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

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1,317.13 84.62

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

225.76 14.51

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันทำาการสุดท้ายของเดือน

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/02/15 - 45,000,000.00  45,731,259.00 

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/15 - 165,000,000.00 167,156,876.70 

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/02/15 - 140,000,000.00 139,968,785.04 

4. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/02/15 - 15,000,000.00  14,990,862.76 
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

5. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/02/15 - 25,000,000.00  24,984,782.56 

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

7. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/02/15 - 30,000,000.00  29,969,947.55 

8. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/02/15 - 40,000,000.00  39,944,753.53 

9. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/15 - 50,000,000.00  49,913,683.82 

10. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/15 - 35,000,000.00  34,940,299.25 

11. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/15 - 25,000,000.00  24,948,019.26 

12. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/03/15 - 100,000,000.00  99,746,698.04 

13. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/03/15 - 25,000,000.00  24,926,613.87 

14. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/04/15 - 290,000,000.00 288,941,380.68 

15. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/04/15 - 40,000,000.00  39,842,686.88 

16. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/04/15 - 45,000,000.00  44,805,611.16 

17. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/04/15 - 70,000,000.00  69,669,100.40 

18. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/04/15 - 15,000,000.00  14,929,451.19 

19. พันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 24/02/15 - 100,000,000.00 101,501,766.00 

20. พันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

- 26/07/15 - 55,000,000.00  55,299,570.15 

22. บัตรเงินฝาก บมจ. ธนาคารทิสโก้ - 03/03/15 A 50,000,000.00 50,217,808.22

23. เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 19/02/15 AAA 8,000,000.00  8,239,572.64 

24. เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 17/06/15 AAA 40,000,000.00  40,752,876.80 

25. เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 09/12/15 AAA 30,000,000.00  30,128,712.30 

26. เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - 27/04/15 AA 15,000,000.00  15,006,164.38 

27. เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - 28/04/15 AA 15,000,000.00  15,005,136.99 
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

28. เงินฝากประจ�า บมจ. ธนาคารธนชาต - 24/12/15 AA 25,000,000.00  25,078,801.37 

29. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  41,344,142.14 

30. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  8,270,842.43 

31. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  5,668,908.98 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิ
ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก
A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่
BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง
BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู
B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก
C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,495,912,737.98 บาท) 1,495,923,156.92

เงินฝากธนาคาร 55,235,615.95

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 5,761,353.05

รวมสินทรัพย์ 1,556,920,125.92

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 217,236.86

รวมหนี้สิน 217,236.86

สินทรัพย์สุทธิ 1,556,702,889.06

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,475,921,049.94

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 41,239,766.64

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 39,542,072.48

สินทรัพย์สุทธิ 1,556,702,889.06

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 147,592,104.9941

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.5473
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย ก�าหนด /เงินต้น (บาท)

พันธบัตร	(87.77%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(77.38%)

รุ่นที่ 1/4ปี/2554 3.50 24/02/15  45,000,000.00  45,036,532.80 

รุ่นที่ 1/2ปี/2556 2.80 18/02/15  165,000,000.00  165,043,068.30 

งวดที่ 45/91/57 12/02/15 25,000,000.00  24,984,782.56 

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

งวดที่ 46/91/57 19/02/15 30,000,000.00  29,969,947.55 

งวดที่ 34/182/57 26/02/15 40,000,000.00  39,944,753.53 

งวดที่ 35/182/57 05/03/15 50,000,000.00  49,913,683.82 

งวดที่ 51/91/57 26/03/15 25,000,000.00  24,926,613.87 

งวดที่ 3/91/58 23/04/15 45,000,000.00  44,805,611.16 

งวดที่ 43/182/57 30/04/15 70,000,000.00  69,669,100.40 

งวดที่ 44/91/57 05/02/15 140,000,000.00  139,968,785.04 

งวดที่ 48/91/57 05/03/15 35,000,000.00  34,940,299.25 

งวดที่ 49/91/57 12/03/15 25,000,000.00  24,948,019.26 

งวดที่ 50/91/57 19/03/15 100,000,000.00  99,746,698.04 

งวดที่ 01/91/58 09/04/15 290,000,000.00  288,941,380.68 

งวดที่ 02/91/58 16/04/15 40,000,000.00  39,842,686.88 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย ก�าหนด /เงินต้น (บาท)

งวดที่ 04/91/58 30/04/15 15,000,000.00  14,929,451.19 

งวดที่ 32/182/57 12/02/15  15,000,000.00  14,990,862.76 

1,157,597,288.92	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(10.38%)

พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 6/1 3.28 24/02/15  100,000,000.00  100,054,971.00 

พ.ศ. 2556 คร้ังท่ี 9/2 3.17 26/07/15  55,000,000.00  55,270,897.00 

	155,325,868.00	

รวมพันธบัตร 	1,312,923,156.92	

บัตรเงินฝาก	(3.34%)

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 2.65 03/03/15 50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

รวมบัตรเงินฝาก 50,000,000.00

เงินฝากประจ�า	(8.89%)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.15 19/02/15 8,000,000.00 8,000,000.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.00 17/06/15  40,000,000.00  40,000,000.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.90 09/12/15 30,000,000.00 30,000,000.00 

78,000,000.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย ราคายุติธรรม

ดอกเบี้ย ก�าหนด /เงินต้น (บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากออมทรัพย์แบบต่อเนื่อง 2.50 27/04/15 15,000,000.00 15,000,000.00 

เงินฝากออมทรัพย์แบบต่อเนื่อง 2.50 28/04/15 15,000,000.00 15,000,000.00 

30,000,000.00 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 2.95 24/12/15  25,000,000.00  25,000,000.00 

 25,000,000.00 

รวมเงินฝากประจ�า 133,000,000.00	

รวมเงินลงทุน 1,495,923,156.92	
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุด	วันที่	31	มกราคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย  14,776,748.25 

รวมรายได้จากการลงทุน 	14,776,748.25	

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  747,910.26 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  186,977.62 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  373,955.11 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  290,434.82 

รวมค่าใช้จ่าย 	1,599,277.81	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	13,177,470.44	

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  7,044.09 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  3,376.31 

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 	10,420.40	

การเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 	13,187,890.84	
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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) 698.98 0.050

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 204.06 0.025

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 349.49 0.030

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 246.53 0.005

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,499.06 0.11

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำานวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณเีพิม่อตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจากกองทนุ	บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วนั	โดยจะตดิประกาศทีส่ำานกังานของบรษิทัจดัการ	และสำานกังานใหญ่	และสำานกังาน

สาขาของตวัแทน	และลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย	1	ฉบบั	เป็นเวลา	3	วนัตดิต่อกัน	ทัง้นี	้การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีมหรอื

อตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอัตราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่		1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 688,965,556.15
1,386,552,108.71

PTR = 0.50

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน

	

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558

- ไม่มี -

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มกราคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของสำานักงาน	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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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
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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

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

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


