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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 ภาพรวมตลาดหุ้น

 ตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เกิดปัจจัยลบนานาประการ กดดัน SET Index อย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดสัญญาณ

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีชดัเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณชิย์ทีเ่พิม่สงูขึน้ หุน้กลุม่พลงังานท่ีได้รบัผลกระทบจาก

ราคาน�า้มนัโลกปรบัลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�า่กว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตวุางระเบดิทีบ่รเิวณแยกราชประสงค์

ในคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชะลอตัวต่อเนื่อง จนตลาดหุ้นจีนทรุดหนัก ส่งผลเชิง 

Sentiment ต่อตลาดหุน้ท่ัวโลกรวมท้ังไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,504 จดุ มาอยูท่ี ่1,382 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิท่ัวโลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกบั 1 - 2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุน้ทัว่โลก

ทีเ่กิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกิจจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นั้น ล่าสุดในท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 17 

กันยายนที่ผ่านมา เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เช่นเดิม โดยยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัว และได้เพิ่มความ

ระมดัระวงัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่าเฟดจะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม 

ตลาดได้ตอบสนองต่อประเด็นนีไ้ปพอสมควรแล้ว เมือ่ถงึเวลาปรบัขึน้จรงิก็เชือ่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบรนุแรงต่อตลาดหุน้มากนกั 

สงัเกตได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมาก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สักเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแล้ว เริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ทีส่�าคญัคอืการปรบัคณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ ดร.สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ 

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ 

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดท่ีชดัเจนในทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกันเงนิกูส้�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ เสริมด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ซึง่ลดลงหลงัเกิดเหตรุะเบดิทีแ่ยกราชประสงค์ กลบัฟ้ืนคืนตวัในเวลาไม่นานนกั จงึน่าจะช่วยเสรมิความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจไทย

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปีนีล้งเหลอื 2.7 - 3.2% จากทีค่าดไว้ก่อนหน้า 3.0 - 4.0% แต่กเ็ป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชนิมานานแล้ว 

เมือ่พจิารณาประกอบกับการออกมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิล่าสดุของรฐับาลใหม่ ต้องถอืเป็นความคบืหน้าในทางบวก ขณะเดียวกัน
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ผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2 ปี 2558 ของบรษิทัในตลาดทีป่ระกาศออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ โอกาสทีจ่ะ

ถกูปรบัลดคาดการณ์ก�าไรเพิม่จงึน้อยลง และดัชน ีSET Index ทีปั่จจบุนั (ประมาณ 1,380 จดุ) คดิเป็น P/E 15 เท่าในปีนี ้และ

คาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทุน 

 ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นไทยจะทยอยฟื้นตัวเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล 

นกัลงทุนจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาดน่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรับการลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัที ่16 กันยายน 2558 เท่ากับ 476.34 ล้านบาท หรอื 25.4599 บาทต่อหน่วยลงทนุ

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 ซึง่จดัการ

โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2558 ถงึวนัท่ี 16 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

ปัจจยั 4 เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	29	พ.ค.	58

ถึง	28	ส.ค.	58*

6	เดือน
ตั้งแต่	27	ก.พ.	58

ถึง	28	ส.ค.	58*

1	ปี
ตั้งแต่	29	ส.ค.	57

ถึง	28	ส.ค.	58*

3	ปี
ตั้งแต่	31	ส.ค.	55

ถึง	29	ส.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	27	ส.ค.	53	

ถงึ	29	ส.ค.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	26	ส.ค.	48	

ถงึ	29	ส.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 25.9250 26.3257 27.6159 20.3997 12.4373 7.8015

กองทนุเปิดบัวหลวงปัจจยั	4 -3.76 -5.23 -6.13 27.08 108.44 232.29

เกณฑ์มาตรฐาน*** -8.70 -13.93 -12.53 11.28 51.71 96.29

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	ย้อนหลัง	3	ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันที่ 17 มีนาคม 2557 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 1.00

วันที่ 17 มีนาคม 2558 - 16 กันยายน 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 0.25

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

หมายเหตุ :	ทุกครั้งที่จ่ายปันผล	มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วนัที	่16	กันยายน	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	485,976,827.98	 102.02

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  18,336,600.00  3.85 

บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน) -  8,117,250.00  1.70 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) -  46,010,250.00  9.66 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  20,847,926.00  4.38 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  13,283,582.40  2.79 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  16,131,340.00  3.39 

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)  2,276,000.00  0.48 

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  7,060,648.00  1.48 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  1,816,500.00  0.38 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  48,112,000.00  10.10 

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน) -  5,250,700.00  1.10 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  51,849,900.00  10.89 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)  14,283,360.00  3.00 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  32,190,000.00  6.76 

บริษัท ไทยเทพรส จ�ากัด (มหาชน) -  1,276,800.00  0.27 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  30,153,320.00  6.33 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) -  33,267,410.00  6.98 

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)  9,517,500.00  2.00 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) -  16,843,796.00  3.54 

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  7,858,800.00  1.65 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,035,180.00  0.22 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  13,144,500.00  2.76 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)  9,052,754.67  1.90 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) -  4,706,762.06  0.99 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  1,963,520.00  0.41 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  12,345,751.52  2.59 

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  10,448,750.00  2.19 

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19,940,992.11 4.19

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 12,574,375.54 2.64

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 16,280,559.68 3.42

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 476,337,518.67

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 25.4599
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2557

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 14.98 3.19

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

10.57 2.26

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

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	16	กนัยายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/12/15 - 5,000,000.00 4,985,014.23

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/12/15 - 10,000,000.00 9,966,809.16

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/11/15 - 5,000,000.00 4,989,168.72

4. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 12,574,375.54

5. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 2,573,449.09

6. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 13,707,110.59

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ 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	16	กันยายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 477,001,850.61 บาท) 456,753,330.89

เงินฝากธนาคาร 28,812,476.91

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 411,020.18

จากการขายเงินลงทุน 2,883,470.67

รวมสินทรัพย์ 488,860,298.65

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 12,077,511.30

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 445,268.68

รวมหนี้สิน 12,522,779.98

สินทรัพย์สุทธิ 476,337,518.67

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 187,092,774.57

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (82,228,180.74)

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 371,472,924.84

สินทรัพย์สุทธิ 476,337,518.67

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 25.4599

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 18,709,277.4572
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(95.63%)

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 601,200.00 18,366,600.00

บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน) 205,500.00 8,117,250.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 929,500.00 46,010,250.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,895,266.00 20,847,926.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 1,844,942.00 13,099,088.20

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,231,400.00 16,131,340.00

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 56,900.00 2,276,000.00

124,818,454.20

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 1,495,900.00 6,881,140.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 207,600.00 1,816,500.00

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 97,000.00 48,112,000.00

56,809,640.00

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน) 577,000.00 5,250,700.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,304,400.00 51,849,900.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 686,700.00 14,283,360.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 555,000.00 32,190,000.00

บริษัท ไทยเทพรส จ�ากัด (มหาชน) 53,200.00 1,276,800.00

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,603,900.00 30,153,320.00

135,004,080.00

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 1,723,700.00 33,267,410.00

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน) 40,500.00 9,517,500.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) 8,176,600.00 16,843,796.00

59,628,706.00

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,416,000.00 7,858,800.00

7,858,800.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 319,500.00 1,035,180.00

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 292,100.00 13,144,500.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน) 1,546,700.00 9,048,195.00

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 5,172,266.00 4,706,762.06

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 377,600.00 1,963,520.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 4,170,862.00 12,345,751.52

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 1,671,800.00 10,448,750.00

52,692,658.58

รวมหุ้นสามัญ 436,812,338.78

พันธบัตร	(4.37%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 35/91/58 03/12/15 5,000,000.00 4,985,014.23

งวดที่ 36/92/58 11/12/15 10,000,000.00 9,966,809.16

งวดที่ 32/91/58 12/11/15 5,000,000.00 4,989,168.72

รวมพันธบัตร 19,940,992.11

รวมเงินลงทุน 456,753,330.89
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	16	กันยายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 9,849,199.63

รายได้ดอกเบี้ย 299,076.27

รวมรายได้ 10,148,275.90

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,071,054.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 81,421.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 325,684.39

ค่าใช้จ่ายอื่น 392,342.48

รวมค่าใช้จ่าย 4,870,502.12

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ 5,277,773.78

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,603,466.31

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (8,941,898.82)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (338,432.51)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 4,939,341.27
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2558	ถึงวันที่	16	กันยายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,804.72 0.76

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 76.09 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 304.38 0.06

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 434.61 0.09

ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (Postage Stamp) 166.08 0.03

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 214.35 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 4,565.62 0.91

	 *	 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
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2558	ถึงวันที่	16	กันยายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 136,747,432.54
503,106,788.20

PTR = 0.27

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2558	ถึงวันที่	16	กันยายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 22.5

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 17.5

3 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 10.3

4 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 9.3

5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 9.2

6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 9.1

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 8.9

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.0

9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 2.1

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 1.8

11 อื่นๆ 3.3

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 434,606.54 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	16	กันยายน	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

สิ้นสุด	ณ	วันที่	16	กันยายน	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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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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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 25 กันยายน 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


