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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 มุมมองภาพรวมภาวะตลาดหุน้

 ตลอดเดือนมนีาคม - เมษายน 2558 ตลาดหุน้ไทยแกว่งตวัในช่วง 1,480 - 1,580 จดุ เนือ่งจากยงัขาดปัจจยัขบัเคลือ่น 

ในทางบวก โดยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัซบเซา ท้ังการบรโิภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ส่งสัญญาณหดตวัลงอกี 

เมื่อเทียบกับไม่ก่ีเดือนก่อนหน้า แม้ภาคการท่องเท่ียวจะขยายตัวได้ดี จากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แต่ล�าพังอาศัยภาคการท่องเท่ียวนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้ ส่วนการเบิกจ่ายภาครัฐนั้นคาดว่าจะเห็น

ความคืบหน้าในครึง่ปีหลงั

 ส�าหรับปัจจัยต่างประเทศ ประเด็นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจหวนกลับมากดดันตลาดอยู่เป็นระยะๆ แม้ประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังรีรอที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว แต่โดยรวมนับว่ายังเป็น

ภาวะขยายตวั แต่ถ้าหากประธานเฟดเริม่เปลีย่นท่าที ก็อาจกลายเป็นปัจจยัลบกดดันตลาดได้ นอกจากนี ้ในครึง่หลงัของเดือน

เมษายน ตลาดหุน้ในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมกีารปรบัตวัขึน้ในช่วงก่อนหน้า ไม่ว่าทางฝ่ังอเมรกิา ยโุรป หรอืเอเชยี 

เริ่มเห็นโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงบ้าง ส่วนตลาดหุ้นประเทศกลุ่ม TIPs (ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ซึ่ง Side-ways มาได้

ช่วงหนึง่แล้ว ก็หดตวัลงเช่นกัน เงือ่นไขต่างๆ ก�าลงัสร้างความเส่ียงและกดดันบรรยากาศการลงทนุของตลาดในระยะสัน้ 

 ถ้าเศรษฐกิจไทยยงัคงเตบิโตต�า่กว่าระดับปกตต่ิอไปเรือ่ยๆ (และน่าจะยงัไม่เหน็การฟ้ืนตวัได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558) 

ตลาดหุน้ไทยจงึขาดแรงขบัเคลือ่นท้ังจากภายในและภายนอก และมโีอกาสมากขึน้ท่ีจะปรบัฐานได้ต่อเนือ่ง 

 ส�าหรบัผลประกอบการหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในไตรมาส 1 ปี 2558 นัน้ ค่อนข้างน่าผดิหวงั ปรมิาณหนี ้NPL ท่ีเพิม่ขึน้ 

แม้จะยงัไม่ถงึระดับท่ีน่าเป็นห่วง แต่ก็เป็นสาเหตทุีท่�าให้มลูค่าหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ต�า่ลงในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ส�าหรบั

หุน้ในอตุสาหกรรมอืน่ท่ีเคยชะลอตวัมาตลอด เช่น ค้าปลกี ยานยนต์ เริม่มสีญัญาณทีฟ้ื่นตวัขึน้ ส�าหรบัในกลุม่หุน้ขนาดใหญ่นัน้ 

มเีพยีงหุน้กลุม่พลงังานซึง่ปรบัตวัขึน้ตามราคาน�า้มนัในตลาดโลก ทีพ่อจะช่วยเสรมิดัชน ีSET ได้บ้าง 

 SET Index ทีป่รบัตวัลงมาถงึระดับปัจจบุนั คดิเป็น P/E ปี 2558 ท่ี 15.1 เท่า (Bloomberg Consensus) ขณะทีต่ลาดหุน้

อนิโดนเีซยีอยูท่ี ่15.8 เท่า และตลาดหุน้ฟิลปิปินส์อยูท่ี่ 19.9 เท่า พจิารณาเฉพาะตลาดอนิโดนเีซยี ซึง่เคยม ีP/E สูงกว่าตลาดไทย

พอสมควร แต่หลังจากปรับลดลงมาค่อนข้างแรง ท�าให้ระดับมูลค่าของหุ้นไทยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียไม่ได้มีส่วนลดมาก

เท่ากับช่วง 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ในขณะทีอ่นิโดนเีซยีมอีตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจทีสู่งกว่าไทย ตลาดหุน้ไทยจงึไม่ได้มี

ความน่าสนใจมากกว่าเมือ่เทียบกับอนิโดนเีซยี หากประเมนิจากระดับราคาหุน้กับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ี SET Index จะลดลงแรงจากระดับนี้ น่าจะมีโอกาสไม่มาก เพราะตลาดรับรู้ปัจจัยลบทาง

เศรษฐกิจไปแล้วในระดับหนึง่ อกีทัง้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้อ่อนแอถงึขัน้หดตวัแต่อย่างใด 
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 คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงปรับฐานช่วงสั้นๆ ในอีก 1 - 2 เดือนข้างหน้า แม้อาจฟื้นตัวขึ้นได้ แต่โอกาสที่จะ

ปรบัขึน้อย่างต่อเนือ่งยงัเป็นไปได้ยาก ตราบเท่าทีไ่ม่มสีญัญาณว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม หากเกดิแรงขายจนตลาดปรบั

ตวัลงอย่างแรง โดยไม่ได้เกิดจากปัจจยัลบตวัใหม่ทีม่นียัส�าคัญ นกัลงทนุควรจบัจงัหวะเข้าซือ้สะสม เพือ่รอการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

ในครึ่งปีหลัง ที่น่าจะเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมท้ังการลงทุนของภาครัฐ ที่ช่วยหนุนเสริมการลงทุนภาคเอกชน

ให้กระเตือ้งขึน้

 ส�าหรบัการลงทนุ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558 กองทุนเปิดบวัแก้วปันผล มมีลูค่าทรพัย์สนิ

สทุธ ิณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2558 เท่ากับ 3,412.81 ล้านบาท หรอื 4.6921 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงั

ในรอบระยะเวลาหกเดือน คดิเป็นร้อยละ 2.32

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร 

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทนุเปิดบวัแก้วปันผล ซึง่จดัการ

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 

มถินุายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด

บัวแก้วปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผูด้แูลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	27	มี.ค.	58	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	26	ธ.ค.	57	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	27	มิ.ย.	57	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	29	มิ.ย.	55	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	25	มิ.ย.	53	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

10	ปี
ต้ังแต่	24	มิ.ย.	48	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 4.6237 4.6014 5.1368 5.1046 4.2271 5.7253

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล 1.83 2.32 1.84 42.44 147.50 276.10

เกณฑ์มาตรฐาน*** 1.53 0.50 2.35 29.51 91.27 119.92

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	ย้อนหลัง	3	ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 วันที่ 12 กันยายน 2555 0.97

วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 18 มีนาคม 2556 0.76

วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 0.54

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

หมายเหตุ :	ทุกครั้งที่จ่ายปันผล	มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล



6

BKD

รายละเอียดการลงทุน	การกู้ยืมเงิน	และการก่อภาระผูกพัน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,428,774,168.43 100.47

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) - 45,817,200.00 1.34

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 236,045,800.00 6.92

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 29,507,775.00 0.86

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 32,057,370.00 0.94

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 53,748,396.00 1.57

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 166,488,750.00 4.88

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - 271,099,000.00 7.94

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 55,488,100.80 1.63

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 11,916,450.00 0.35

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 19,191,444.00 0.56

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 32,814,180.00 0.96

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 443,508,000.00 13.00
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 141,695,850.00 4.15

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน) - 9,427,600.00 0.28

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 235,791,200.00 6.91

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 93,620,700.00 2.74

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 135,950,625.00 3.98

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 77,424,880.00 2.27

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) - 134,885,900.00 3.95

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) - 75,964,520.00 2.23

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 12,945,375.00 0.38

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 77,772,250.00 2.28

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 28,075,500.00 0.82

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 11,489,450.00 0.34

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 4,647,880.00 0.14

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 258,250,510.00 7.57

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10,722,680.00 0.31

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 37,024,640.00 1.08

บริษัท แพลนบี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) - 45,508,960.00 1.33
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) - 26,792,068.00 0.79

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 14,036,505.00 0.41

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 36,621,047.00 1.07

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 5,328,580.00 0.16

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 106,172,000.00 3.11

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 10,332,300.00 0.30

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) - 105,873,710.00 3.10

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 39,088,000.00 1.15

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1,045,360.00 0.03

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 124,933,791.05 3.66

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 75,473,568.98 2.21

อันดับความน่าเชื่อถือ AA - 94,196,252.60 2.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 3,412,812,027.93

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 4.6921
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

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	30	มิถุนายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 124.93 3.67

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

75.47 2.21

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ 

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0
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	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดบั																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/08/15 - 15,000,000.00 15,183,259.05

2.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/07/15 - 5,000,000.00 4,999,797.27

3.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/07/15 - 5,000,000.00 4,993,843.21

4.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 35,000,000.00 34,948,861.14

5.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/08/15 - 15,000,000.00 14,973,924.37

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/15 - 5,000,000.00 4,989,849.42

7.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 0309/15 - 5,000,000.00 4,987,372.25

8.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/09/15 - 35,000,000.00 34,891,659.96

9.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/15 - 5,000,000.00 4,965,224.38

10. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 7,954,662.25

11. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 75,473,568.98

12. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA - 86,241,590.35
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสงูสุดในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รบัคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�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	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,205,680,204.87 บาท) 3,258,949,744.10

เงินฝากธนาคาร 170,320,005.61

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 10,242,234.61

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 732,577.96

รวมสินทรัพย์ 3,440,244,562.28

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,178,429.71

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 17,836,475.00

เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน 4,417,629.64

รวมหนี้สิน 27,432,534.35

สินทรัพย์สุทธิ 3,412,812,027.93

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7,273,391,044.34

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (2,725,670,990.88)

เงินปันผลจ่ายสะสม (1,304,696,085.67)

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 169,788,060.14

สินทรัพย์สุทธิ 3,412,812,027.93

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 727,339,104.4345

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 4.6921
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(96.17%)

ยานยนต์	(1.41%)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 5,874,000.00 45,817,200.00

45,817,200.00

ธนาคาร	(10.78%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 1,326,100.00 236,045,800.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 837,100.00 29,507,775.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 1,874,700.00 32,057,370.00

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 22,969,400.00 53,748,396.00

351,359,341.00

พาณิชย์	(15.50%)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 4,439,700.00 166,488,750.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 5,861,600.00 271,099,000.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 6,305,466.00 55,488,100.80

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 882,700.00 11,916,450.00

504,992,300.80

วัสดุก่อสร้าง	(15.20%)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 3,900,700.00 19,191,444.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 3,472,400.00 32,814,180.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 852,900.00 443,508,000.00

495,513,624.00

พลังงานและสาธารณูปโภค	(11.87%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 923,100.00 141,695,850.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน) 362,600.00 9,427,600.00

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 656,800.00 235,791,200.00

386,914,650.00

อาหารและเครื่องดื่ม	(9.42%)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,152,200.00 93,620,700.00

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,416,900.00 135,950,625.00

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 3,551,600.00 77,424,880.00

306,996,205.00

การแพทย์	(6.47%)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 6,847,000.00 134,885,900.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) 39,772,000.00 75,964,520.00

210,850,420.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(4.14%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 155,500.00 12,945,375.00

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 2,753,000.00 77,772,250.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 1,247,800.00 28,075,500.00

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 4,827,500.00 11,489,450.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 354,800.00 4,647,880.00

134,930,455.00

ประกันภัยและประกันชีวิต	(8.25%)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 5,088,680.00 258,250,510.00

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 800,200.00 10,722,680.00

268,973,190.00

สื่อและสิ่งพิมพ์	(2.53%)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 2,722,400.00 37,024,640.00

บริษัท แพลนบี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 8,126,600.00 45,508,960.00

82,533,600.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(2.54%)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 26,526,800.00 26,792,068.00

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,529,100.00 14,036,505.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 11,233,450.00 36,621,047.00

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 678,800.00 5,328,580.00

82,778,200.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

ขนส่งและโลจิสติกส์	(8.02%)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 24,130,000.00 106,172,000.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 34,100.00 10,332,300.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,747,700.00 105,873,710.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 3,908,800.00 39,088,000.00

261,466,010.00

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(0.03%)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 358,000.00 1,045,360.00

1,045,360.00

รวมหุ้นสามัญ 3,134,170,555.80

พันธบัตร	(3.83%)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่ 2/2ปี/2556 2.85 19/08/15 15,000,000.00 15,028,656.30

งวดที่ 13/91/58 02/07/15 5,000,000.00 4,999,797.27

งวดที่ 4/183/58 31/07/15 5,000,000.00 4,993,843.21

งวดที่ 22/91/58 03/09/15 5,000,000.00 4,987,372.25

งวดที่ 25/182/58 24/12/15 5,000,000.00 4,965,224.38

งวดที่ 5/182/58 06/08/15 35,000,000.00 34,948,861.14

งวดที่ 19/91/58 13/08/15 15,000,000.00 14,973,924.37
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

งวดที่ 20/91/58 20/08/15 5,000,000.00 4,989,849.42

งวดที่ 24/91/58 17/09/15 35,000,000.00 34,891,659.96

รวมพันธบัตร 124,779,188.30

รวมเงินลงทุน 3,258,949,744.10
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 46,453,116.41

รายได้ดอกเบี้ย 2,502,597.07

รวมรายได้ 48,955,713.48

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 27,204,471.93

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 544,089.39

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 2,176,357.81

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,041,016.38

รวมค่าใช้จ่าย 30,965,935.51

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 17,989,777.97

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 74,248,242.83

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (13,730,460.80)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 60,517,782.03

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 78,507,560.00
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 25,424.74 0.74

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 508.49 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 2,033.98 0.06

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 1,683.54 0.05

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 1,000.86 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 28,968.07 0.85

	 *	 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	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 454,414,285.51
3,417,681,922.43

PTR = 0.13

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 16.4

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 11.2

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 8.8

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 8.7

5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 8.6

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 8.1

7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 7.4

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.7

9 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 6.2

10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 6.2

11 อื่นๆ 11.7

รวมทั้งสิ้น 100.0

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,801,387.95 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	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	30	มิถุนายน	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  
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