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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้

 ตลอดเดือนกรกฎาคม - สงิหาคม เกิดปัจจยัลบนานาประการกดดัน SET Index อย่างต่อเนือ่ง เช่น ขาดสญัญาณ 

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีชัดเจน ปัญหา NPLs ของธนาคารพาณิชย์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น หุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับผลกระทบ 

จากราคาน�้ามันโลกปรับลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาต�่ากว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบิดท่ีบริเวณแยก 

ราชประสงค์ในคนืที ่17 สงิหาคม 2558 รวมท้ังตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจจนีทีช่ะลอตวัต่อเนือ่ง จนตลาดหุน้จนี 

ทรดุหนกั ส่งผลเชงิ Sentiment ต่อตลาดหุน้ทัว่โลกรวมทัง้ไทยด้วย ท�าให้ดัชน ีSET Index ปรบัลดจาก 1,504 มาอยูท่ี ่1,382 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิทัว่โลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกับ 1-2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุ้นทัว่โลก 

ที่เกิดขึ้นขณะนั้น น่าจะเกิดจากความกังวลของนักลงทุนมากกว่าปัจจัยจากเศรษฐกิจจริง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวันัน้ก็ไม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) นัน้ ล่าสดุในทีป่ระชมุเมือ่ 17 กันยายน 

ทีผ่่านมา Fed ได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยงัมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และได้เพิม่ความระมดัระวงั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่เชือ่ว่า Fed จะต้องปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอกีไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ตลาด 

ได้ตอบสนองต่างประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้ว เมื่อถึงเวลาปรับขึ้นจริง ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดหุ้นมากนัก 

สงัเกตได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมา ก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สกัเท่าใด

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

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ  

ในวงเงนิงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึง่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนทางปฏบิตั ิเช่น การค�า้ประกนัเงนิกู้ส�าหรบัธรุกิจกลุม่ SMEs 

มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ เสริมด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวนนักท่องเท่ียว 

ซึง่ลดลงหลงัเกิดเหตรุะเบดิทีแ่ยกราชประสงค์ กลบัฟ้ืนคืนตวัในเวลาไม่นานนกั จงึน่าจะช่วยเสรมิความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจไทย 

ได้มากขึน้ 

 แม้ว่าล่าสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ปรับลดประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปีนีล้งเหลอื 2.7-3.2% จากทีค่าดไว้ก่อนหน้า 3.0-4.0% แต่ก็เป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชนิมานานแล้ว  

เมื่อพิจารณาประกอบกับการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลใหม่ ต้องถือเป็นความคืบหน้าในทางบวก  

ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2/58 ของบริษัทในตลาดที่ประกาศออกมา ก็ไม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ 
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โอกาสที่จะถูกปรับลดคาดการณ์ก�าไรเพิ่มจึงน้อยลง และดัชนี SET Index ที่ปัจจุบัน (ประมาณ 1,380 จุด) คิดเป็น P/E  

15 เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทุน 

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่ 4 มนีาคม 2558 ถงึวนัที ่ 3 กันยายน 2558 กองทนุเปิดบวัแก้ว 2 มมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ 

ณ วนัที ่3 กันยายน 2558 เท่ากับ 716.71 ล้านบาท หรอื 29.1048 บาทต่อหน่วยลงทุน

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง



3

BKA2

ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ซึ่งจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 

พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด

บัวแก้ว 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์   หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)

3 เดือน
ต้ังแต่ 29 พ.ค. 58 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

6 เดือน
ต้ังแต่ 27 ก.พ. 58 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

1 ปี
ต้ังแต่ 29 ส.ค. 57 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

3 ปี
ต้ังแต่ 31 ส.ค. 55 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

5 ปี
ต้ังแต่ 27 ส.ค. 53 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

10 ปี
ต้ังแต่ 26 ส.ค. 48 

ถงึ 28 ส.ค. 58*

มูลค่าหน่วยลงทุน** (บาท) 30.2603 31.0796 31.4783 22.5285 13.6560 8.4912

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 -5.10 -7.60 -8.77 27.47 110.28 238.19

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

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	



5

BKA2

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 713,818,665.18 99.60

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง -  9,601,875.00  1.34 

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  46,243,100.00  6.45 

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน  6,422,275.00  0.90 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  21,853,060.00  3.05 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  12,080,160.00  1.69 

พาณิชย์

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  29,770,315.00  4.15 

บมจ. ซีพี ออลล์ -  68,169,150.00  9.51 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  14,823,162.60  2.07 

บมจ. แม็คกรุ๊ป -  2,484,720.00  0.35 

วัสดุก่อสร้าง

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  4,210,260.00  0.59 

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ -  1,692,000.00  0.24 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  82,000,800.00  11.44 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. ผลิตไฟฟ้า  30,329,700.00  4.23 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ -  1,777,730.00  0.25 

บมจ. ปตท.  37,224,000.00  5.19 

อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. บางกอกแร้นซ์ -  3,567,725.00  0.50 

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป -  18,847,485.00  2.63 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป -  31,110,250.00  4.34 

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์  15,472,122.00  2.16 

การแพทย์

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ -  31,916,000.00  4.45 

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ -  19,077,142.40  2.66 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  3,489,125.00  0.49 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  12,894,720.00  1.80 

บมจ. สามารถเทลคอม  5,580,600.00  0.78 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  2,157,507.00  0.30 

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น  762,993.00  0.11 

ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  54,281,234.00  7.57 

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต  2,170,980.00  0.30 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  7,154,640.00  1.00 

บมจ. แพลน บี มีเดีย -  11,832,170.00  1.65 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค -  4,268,639.70  0.60 

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป -  2,872,275.00  0.40 

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  6,830,570.00  0.95 

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์  891,820.00  0.12 

ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  22,230,424.00  3.10 

บมจ. ท่าอากาศยานไทย  6,916,000.00  0.96 

บมจ. การบินกรุงเทพ -  21,852,950.00  3.05 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  8,090,770.00  1.13 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  153,054.00  0.02 

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย -  9,984,275.13  1.39 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 13,147,281.46 1.83

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  27,583,604.89  3.85 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 716,714,617.09

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 29.1048

ค�าอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย 

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

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

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 9.99 1.40

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

13.15 1.85

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	วันท�าการสุดท้ายของเดือน

 � รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ                  

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/09/58 - 5,000,000.00 4,997,849.14

2.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/11/58 - 5,000,000.00 4,986,425.99

3. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 13,147,281.46

4. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 5,028,727.44

5. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 22,554,877.45
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับท่ีสูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต�่าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ 

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งทีส่ดุ ท่ีจะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมนียัส�าคญั

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

 บาท 

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 667,726,805.97 บาท) 670,094,374.43

เงินฝากธนาคาร 40,674,724.33

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 4,069,397.69

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 3,049,566.42

รวมสินทรัพย์ 717,888,062.87

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,173,445.78

รวมหนี้สิน 1,173,445.78

สินทรัพย์สุทธิ 716,714,617.09

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 246,253,018.34

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (261,344,613.63)

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 731,806,212.38

สินทรัพย์สุทธิ 716,714,617.09

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 24,625,301.8346

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 29.1048
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/  ราคายุติธรรม 

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ (98.51%)

ยานยนต์ (1.39%)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  1,422,500.00  9,317,375.00 

 9,317,375.00 

ธนาคาร (12.92%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  283,700.00  46,243,100.00 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  196,100.00  6,422,275.00 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  1,227,700.00  21,853,060.00 

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  5,033,400.00  12,080,160.00 

 86,598,595.00 

พาณิชย์ (17.14%)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)  980,900.00  29,427,000.00 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  1,356,600.00  69,169,150.00 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  1,439,142.00  14,823,162.60 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  190,400.00  2,418,080.00 

 114,837,392.60 

วัสดุก่อสร้าง (13.12%)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  895,800.00  4,210,260.00 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ จ�ากัด (มหาชน)  188,000.00  1,692,000.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/  ราคายุติธรรม 

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  162,700.00  82,000,800.00 

 87,903,060.00 

พลังงานและสาธารณูปโภค (10.26%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  193,800.00  29,748,300.00 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  77,800.00  1,750,500.00 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  141,000.00  37,224,000.00 

 68,722,800.00 

อาหารและเครื่องดื่ม (10.16%)

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จ�ากัด (มหาชน)  385,700.00  3,567,725.00 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  467,100.00  18,684,000.00 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ�ากัด (มหาชน)  535,000.00  30,628,750.00 

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักซ์ จ�ากัด (มหาชน)  878,100.00  15,191,130.00 

 68,071,605.00 

การแพทย์ (7.59%)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  1,595,800.00  31,916,000.00 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  8,471,200.00  18,975,488.00 

 50,891,488.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.67%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  51,500.00  3,489,125.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/  ราคายุติธรรม 

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  588,800.00  12,718,080.00 

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  284,000.00  5,509,600.00 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  1,265,400.00  2,138,526.00 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  69,300.00  755,370.00 

 24,610,701.00 

ประกันภัยและประกันชีวิต (8.37%)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  1,106,200.00  53,927,250.00 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  172,300.00  2,136,520.00 

 56,063,770.00 

สื่อและสิ่งพิมพ์ (2.83%)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  627,600.00  7,154,640.00 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  1,939,700.00  11,832,170.00 

 18,986,810.00 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.22%)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  4,742,933.00  4,268,639.70 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  547,100.00  2,872,275.00 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,307,625.00  6,830,570.00 

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  146,200.00  891,820.00 

 14,863,304.70 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/  ราคายุติธรรม 

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

ขนส่งและโลจิสติกส์ (8.82%)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  4,984,400.00  22,230,424.00 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  24,700.00  6,916,000.00 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,076,500.00  21,852,950.00 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  834,100.00  8,090,770.00 

 59,090,144.00 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (0.02%)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  77,300.00  153,054.00 

 153,054.00 

รวมหุ้นสามัญ  660,110,099.30 

พันธบัตร (1.49%)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 19/182/57 12/11/15  5,000,000.00  4,986,425.99 

งวดที่ พ.29/14/58 15/09/15  5,000,000.00  4,997,849.14 

 9,984,275.13 

รวมพันธบัตร  9,984,275.13 

รวมเงินลงทุน  670,094,374.43 
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน 

รายได้เงินปันผล  14,206,743.66 

รายได้ดอกเบี้ย  351,909.12 

รวมรายได้จากการลงทุน  14,558,652.78 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,902,037.08 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  118,040.73 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  472,162.95 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  306,203.02 

รวมค่าใช้จ่าย  6,798,443.78 

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ  7,760,209.00 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  13,779,100.45 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (58,048,376.41)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (44,269,275.96)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (36,509,066.96)
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s Direct Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,515.92 0.76

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 110.32 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 441.27 0.06

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs) 351.18 0.05

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 292.63 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 6,360.15 0.87

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี



18

BKA2

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 90,743,035.94

729,382,276.86

PTR = 0.12

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ 

ระยะเวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า 

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 12.99

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 12.02

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 10.39

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 10.00

5 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 8.82

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 8.76

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 8.12

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 7.23

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 4.97

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 4.44

11 อื่นๆ 12.26

รวมทั้งสิ้น 100.0

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 375,762.42 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 3 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

ณ วันที่ 3 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 17 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


