
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนรวมคนไทยใจดี

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558





สารบัญ

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ 1

รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 3

ความเหน็ของผูดู้แลผลประโยชน์ 5

ผลการด�าเนนิงานของกองทุนรวม 6

รายละเอยีดการลงทนุ การกู้ยมืเงนิ และก่อภาระผกูพนั 7

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย 10

 หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย

งบการเงนิ 12

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 17

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 18

บรษิทันายหน้าทีไ่ด้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดับแรก 19

ข้อมลูการท�าธรุกรรมกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 20

ข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน 20

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 21

รายงานการไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนตามสัดส่วนที่ก�าหนด 23





1

BKIND

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนรวมคนไทยใจดี

            ณ ขณะท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุได้อ่านรายงานผลการด�าเนนิงานกองทนุรวมคนไทยใจด ีฉบบัปฐมฤกษ์ฉบบันี ้ก็เป็นเวลา

กว่า 6 เดือนแล้วทีพ่วกเรา ท้ังผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและกองทุนบวัหลวง ได้เดินทางเพือ่ท�าความดีร่วมกัน ผ่านการลงทนุใน

กองทุนรวมคนไทยใจดี 

 คุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดขึ้น หาได้มีแค่การน�าค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 40% ไปใช้สนับสนุน

โครงการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรังสรรค์ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม แต่เรายัง 

ร่วมกันแสดงเจตจ�านงให้สังคมตระหนักและรู้จักการประกอบกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ท่ีเน้นความยั่งยืนเป็น

หัวใจ ผ่านคณะท�างานกองทุนบัวหลวงท่ีได้โอกาสเข้าร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายราย 

จนประจกัษ์ชดัถงึความตืน่ตวัในเวลาต่อมา ผ่านจ�านวนบรษิทัท่ีแสดงเจตนาเข้าร่วมวดัผลตามเกณฑ์ ESGC ของกองทนุรวม	

คนไทยใจดี  ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มก่อตั้งกองทุน

 ปรชัญาการลงทนุของกองทนุรวมคนไทยใจดนีัน้ คิดค�านงึในทกุมติขิองกิจการตามเกณฑ์ ESGC ก่อนจะประมวล 

ออกมาเป็นภาพรวมขององค์กร เราเชือ่มัน่ว่าความเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนืย่อมเกิดจากความร่วมมอืเชงิสร้างสรรค์ มากกว่า

เชงิปฏเิสธ เช่นว่าบรษิทัแห่งหนึง่มกีระบวนการผลติบางขัน้ตอนทีไ่ม่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมนกั เราจ�าต้องประเมนิผลกระทบ

ด้านนี้ในฐานะเกณฑ์การพิจารณา (E-environment) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็ต้องค�านึงถึงมิติอื่นๆ ขององค์กร เช่น  

การจ้างงานท่ีเป็นธรรม หรือการจัดสวัสดิการแก่พนักงานมาประกอบ ตามเกณฑ์ด้านสังคม (S-social) และบรรษัทภิบาล  

(G-governance) รวมไปถงึความแน่วแน่ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ (C-anti-corruption) อกีด้วย

 จากการพจิารณาอย่างมส่ีวนร่วมกับบรษิทั เราย่อมเลง็เหน็ประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ภายหน้า พร้อมกับจดุทีต้่องปรบัปรงุ

และพฒันาไปพร้อมกัน เรามัน่ใจว่าความร่วมมอือย่างสร้างสรรค์เช่นนีจ้ะผลกัดันให้เกิดความเปลีย่นแปลงในสงัคมได้ดียิง่กว่า 

 ในด้านผลการด�าเนนิงาน นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2558 รวมเวลาประมาณ 6 เดือน กองทนุรวม

คนไทยใจดสีร้างผลตอบแทนให้ผูถ้อืหน่วยมากกว่าดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 3.31% (กองทนุรวมคนไทยใจดี

ให้ผลตอบแทน 2.85% ขณะท่ีดัชนตีลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ผลตอบแทน -0.46%) ในช่วงเวลาไม่นานนี ้กองทนุรวมคนไทยใจดี

ต้องเผชญิกับภาวะผนัผวนของตลาดทัง้ช่วงขาลงและขาขึน้ เช่น ในเดือนธันวาคม 2557 ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงค่อนข้างมาก

จากราคาน�า้มนัในตลาดโลกท่ีร่วงลงอย่างแรง และความกังวลต่อวกิฤตค่ิาเงนิรเูบลิและเศรษฐกจิในประเทศรสัเซยี พอถงึช่วง 

ต้นปี 2558 ตลาดปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทศิทางเดียวกับตลาดหุน้ต่างประเทศส่วนใหญ่ เนือ่งจากธนาคารกลางสหภาพยโุรป (ECB) 

ประกาศใช้มาตรการ QE สงูเกินกว่าคาดหมาย ซึง่กองทุนสามารถ outperform ได้ท้ังตลาดขาลงและขาขึน้ ทัง้ทีก่รอบการลงทุน

จ�ากัดเฉพาะหุน้ของกิจการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ ESGC เท่านัน้
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 แต่แค่ 6 เดือนแรก ก็เริม่สะท้อนให้เหน็แนวคดิด้านการลงทนุในหลกัทรพัย์ท่ีก�าลงัเปลีย่นแปลงแล้ว การลงทุนทีมุ่ง่เน้น

แต่หลกัทรพัย์ของบรษิทัท่ีสนใจเพยีงตวัเลขผลประกอบการ ทว่าละเลยประโยชน์สุขของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นแค่ตัวเลขบอกรายได้ที่ไร้ความยั่งยืน ไม่มีใครอยากจะร่วมงานหรือเป็น 

หุน้ส่วนกับบรษิทัทีเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค กดขีพ่นกังาน ท�าลายสภาพแวดล้อม ตลอดจนเกิดทุจรติคอรปัชัน่อย่างแน่นอน

 สถาบนัชัน้น�าในต่างประเทศ เช่น Harvard Business School หรอื Goldman Sachs ได้ศกึษาวจิยัผลลพัธ์การลงทุน 

ที่เกิดตามเกณฑ์ ESG จนค้นพบความจริงว่าธุรกิจท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG นั้น จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ดีกว่า  

และผนัผวนต�า่กว่าอกีด้วย ท�าให้ปรชัญาการลงทุนแนวนีไ้ด้รบัการตอบรบัอย่างกว้างขวางและรวดเรว็ เฉพาะในสหรฐัอเมรกิา 

เมด็เงนิราว 3.74 ล้านล้านเหรยีญ คดิเป็นร้อยละ 11.3 ของเมด็เงนิลงทุนทัง้ประเทศ มุง่เน้นลงทุนในกิจการท่ียัง่ยนื

 ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า หุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานอันมั่นคง และยังประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย จะท�าให้ธรุกิจนัน้ยัง่ยนืและแขง็แกร่ง ยนืหยดัทนทานความผนัผวนของวงจรเศรษฐกิจได้ ประหนึง่เพชรเมด็งาม

ทีไ่ม่ว่าจะผ่านแดด ลม ฝน ก่ีฤดูกาล ก็ยงัเป็นเพชรเมด็งามเมด็เดิม หาใช่เฟอร์นเิจอร์ไม้อดั ท่ีไม่ว่าจะท�าสีภายนอกให้ดูงามตา

สกัแค่ไหน แต่เมือ่ต้องแดด ลม ฝนเสยีแล้ว ก็ย่อมผยุ่อมบวมไปตามกาล 

 กองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นบริหารกิจการกองทุนรวมของเรา ด้วยความซื่อตรงโปร่งใส อย่างเต็มก�าลังความสามารถ  

เพือ่ผลตอบแทนอนัมัน่คงและยัง่ยนื ให้คู่ควรกับความไว้วางใจท่ีมใีห้ตลอดมา

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัที ่30 ตลุาคม 2557 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2558 กองทนุรวมคนไทยใจดี มมีลูค่าทรพัย์สินสุทธิ  

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 1,791.92 ล้านบาท หรอื 10.1403 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงัใน

รอบระยะเวลาหกเดือน คดิเป็นร้อยละ 2.84

 กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะ

บรหิารกองทนุด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

 กองทุนรวมคนไทยใจดี ได้ให้การสนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคมไปแล้ว 9 โครงการ ยอดการสนบัสนนุรวม 5,657,000	บาท 

โดยมรีายละเอยีด ดังนี้

	 1.	 Operation	Smile	(มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม)

• ผ่าตัดรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาเด็กที่มีภาวะหน้าเป็นงวงช้าง

• สนับสนุนการผ่าตัด 2 รายที่เป็นกรณีจ�าเป็น และมีความซับซ้อนมาก จ�านวน 400,000	บาท

	 2.	 กายอุปกรณ์	(มูลนิธิคนพิการไทย)

• จัดหาอุปกรณ์แขนขาเทียมให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเด็กเล็กพิการท่ีอยู่ใน 

   วัยเรียน

• สนับสนุนการซื้ออุปกรณ์แขนขาเทียมให้แก่คนพิการยากไร้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเด็กเล็กพิการ 

   ที่อยู่ในวัยเรียน 5 คู่ จ�านวน 200,000	บาท

	 	 3.	 กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน	(ChangeFusion และบริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ�ากัด)

• เงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการสนับสนุนเกษตรกร ให้ปลูกผักอินทรีย์ และกระบวนการสนับสนุนพี่เลี้ยงเพื่อดูแล 

    การผลิตและการเชื่อมตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืน

• สนับสนุนประมาณ 20 ครัวเรือนให้ท�านาอินทรีย์ 5 ไร่ จ�านวน	900,000 บาท

	 	 4.	 คนกล้าคืนถิ่น (ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ส�านักบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ)

• สนับสนุนการลงมือปฏิบัติของโครงการคนกล้าคืนถิ่น ใช้ในการจัดกระบวนการอบรม บ่มเพาะ และสนับสนุน 

   เกษตรกรที่ใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อกลับไปเป็นต้นแบบผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น สนับสนุนจ�านวน 

   900,000 บาท

	 	 5.	 ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี	3	จังหวัดภาคใต้ (Oxfam ประเทศไทย)

• เงนิทุนหมนุเวยีนส�าหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์และขยายกิจการส�าหรบัวสิาหกิจชมุชนของสตร ี3 จงัหวดัชายแดนใต้ 

    ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง

• Oxfam คัดเลือกกลุ่มที่รับการสนับสนุน จ�านวนเงิน 300,000 บาท
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	 	 6.	 หลักสูตรโตไปไม่โกง (ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม NIDA)

• อบรมปลูกฝังเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ครูน�าความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสอนในโรงเรียน

• สนับสนุนหลักสูตรอบรมครู 150 คน สอนเด็กได้ 30 - 50 โรงเรียน จ�านวน 900,000 บาท

	 	 7.	 สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์	-	คณิต (บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด)

• น�าระบบการสอนวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ไปจดัใช้ให้แก่โรงเรยีนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลน เพิม่คะแนน O-Net

• สนับสนุน 1 โรงเรียน นักเรียน 200 คน จ�านวน 610,000 บาท

	 	 8.	 โครงการป้องกัน	HIV	ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กชายแดนไทย	-	ลาว	ไทย-กัมพูชา	(มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์  

   เพื่อเด็กและเยาวชน)

• ท�ากิจกรรมสร้างความรู้ ปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจากแรงงานกัมพูชา ลาว พม่า ในเขตชายแดน 

    ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HIV การป้องกันและจัดการกับภาวะวิกฤตในชีวิต

• สนับสนุนการจัดกิจกรรม 22 ครั้งในพื้นที่ชายแดน จ�านวน 500,000	บาท

	 	 	 9.	 Peace	Please (กลุ่มลูกเหรียง)

• จัดกิจกรรมต้นแบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดมาตรการสร้างพื้นท่ีปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน สตรี ครู ใน 4 

     พื้นที่ความรุนแรงสูงในจังหวัดยะลา

• กิจกรรมสามารถท�าซ�้าในพื้นที่อื่นได้โดยใช้งบประมาณไม่มาก

• สนับสนุนจ�านวน 947,000 บาท
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมคนไทยใจดี

 ตามท่ีธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวมคนไทยใจดี ซึง่มบีรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด เป็นผูจ้ดัการกองทนุได้ปฏบิตัหิน้าทีดู่แลผลประโยชน์ของกองทนุดังกล่าว ส�าหรบัระยะเวลา

ตัง้แต่วนัที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนรวม

คนไทยใจดี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

(นางสาวสิรี จริงจิตร)

ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

7 พฤษภาคม 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	30	ม.ค	58	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	31	ต.ค.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	25	เม.ย.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	27	เม.ย.	55	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	30	เม.ย.	53	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
ต้ังแต่	30	ต.ค.	57	

ถงึ	24	เม.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 10.0814 10.0015 N/A N/A N/A 10.0000

กองทุนรวมคนไทยใจดี 2.02 2.84 - - - 2.85

เกณฑ์มาตรฐาน*** -1.63 -1.81 - - - -0.46

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 ** มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่30	เมษายน	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	1,797,492,035.30	 	100.31	

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 78,907,800.00 4.40

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 71,400,000.00 3.98

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 105,149,990.00 5.87

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 33,075,000.00 1.85

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 50,486,800.00 2.82

พาณิชย์

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 62,779,040.00 3.50

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด(มหาชน) 182,866,200.00 10.21

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน) 14,700,000.00 0.82

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 48,430,000.00 2.70

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 56,800,000.00 3.17

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 69,109,050.00 3.86

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 98,861,200.00 5.52

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) 51,689,730.00 2.88



8

BKIND

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 100,565,520.00 5.61

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 34,484,160.00 1.92

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 114,552,000.00 6.39

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 134,334,200.00 7.50

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 90,595,000.00 5.06

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 7,625,000.00 0.43

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 100,911,050.00 5.63

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 60,554,400.00 3.38

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 67,485,095.00 3.77

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 37,810,000.00 2.11

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 55,340,250.00 3.09

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) 33,900,000.00 1.89
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA - 20,183,111.93 1.13

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  14,816,438.37  0.83 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,791,921,753.18

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาท/หน่วยลงทุน) 10.1403

ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกันต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบยีน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คอื 

      หมายถงึ  ดี (Good)  

       หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)



10

BKIND

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

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

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

20.18 1.13

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี - - AAA - 20,183,111.93

2.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA - 3,566,023.69

3.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ - - AA - 11,250,414.68
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ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับที่สูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต�่าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระ

เงินต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้อย่าง

มนียัส�าคญั

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,761,685,774.34 บาท) 1,744,379,855.00

เงินฝากธนาคาร 34,789,842.88

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 18,322,337.42

สินทรัพย์อื่น 1,273,436.17

รวมสินทรัพย์ 1,798,765,471.47

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,548,253.05

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 3,295,465.24

รวมหนี้สิน 6,843,718.29

สินทรัพย์สุทธิ 1,791,921,753.18

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,767,120,569.29

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (3,629,632.64)

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 28,430,816.53

สินทรัพย์สุทธิ 1,791,921,753.18

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 176,712,056.9290

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.1403
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(100%)

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 416,400.00 77,034,000.00

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 340,000.00 71,400,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 5,031,100.00 100,622,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 700,000.00 31,675,000.00

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 18,980,000.00 49,348,000.00

330,079,000.00

พาณิชย์

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 1,310,600.00 61,270,550.00

61,270,550.00

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 339,900.00 182,866,200.00

182,866,200.00

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 1,670,000.00 48,430,000.00

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 1,600,000.00 56,800,000.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 456,700.00 69,190,050.00

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 277,700.00 98,861,200.00

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) 1,872,300.00 51,020,175.00

324,301,425.00

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน) 3,000,000.00 14,700,000.00

14,700,000.00

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 3,047,440.00 100,565,520.00

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,690,400.00 34,484,160.00

135,049,680.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 477,300.00 114,552,000.00

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,744,600.00 134,334,200.00

248,886,200.00

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 1,811,900.00 90,595,000.00

90,595,000.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	เมษายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

เงินต้น (บาท)

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,220,000.00 7,625,000.00

7,625,000.00

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 1,570,600.00 100,911,050.00

100,911,050.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 3,291,000.00 58,908,000.00

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 1,582,300.00 66,456,600.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 3,800,000.00 36,290,000.00

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 1,925,100.00 52,940,250.00

214,595,750.00

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) 1,000,000.00 33,500,000.00

33,500,000.00

รวมหุ้นสามัญ 1,744,379,855.00

รวมเงินลงทุน 1,744,379,855.00
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 36,569,671.00

รายได้ดอกเบี้ย 7,394,465.50

รวมรายได้จากการลงทุน 43,964,136.50

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 20,587,311.76

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 262,871.20

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 525,742.49

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 3,595,492.46

รวมค่าใช้จ่าย 24,971,417.91

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 18,992,718.59

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 26,744,017.28

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (17,305,919.34)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 9,438,097.94

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 28,430,816.53
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 19,240.48 0.98

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 245.67 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 491.35 0.03

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 2,196.44 0.11

ค่าจัดท�าสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing) 484.78 0.02

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 4,962.05 0.25

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 699.01 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 23,357.72 1.19

	 *	 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	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกนิร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 1,585,381,742.94

1,959,771,393.98

PTR = 0.81

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ 

ระยะเวลาบญัชเีดียวกัน



19

BKIND

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2557	ถึงวันที่	30	เมษายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 16.8

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 15.8

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 14.1

4 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

5 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 9.2

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 6.7

7 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 6.3

8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 5.0

9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 3.8

10 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 3.8

11 อื่นๆ 8.5

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 5,309,388.35 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	เมษายน	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	30	เมษายน	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
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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
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รายงานการไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนตามสัดส่วนที่ก�าหนด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมคนไทยใจดี ขอรายงานการ

ไม่สามารถด�ารงการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดย ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 กองทุนมีสัดส่วนลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 61.50  

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 เหตุท่ีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนด เนื่องจากทีมจัดการกองทุนมองว่าดัชนีตลาด 

ที่ปรับตัวขึ้นสูงภายหลังจากท่ีมีการท�ารัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น ตลาดสะท้อนปัจจัยบวกเรื่องความมี

เสถียรภาพทางการเมือง และความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปพอสมควรแล้ว ขณะท่ีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ

ผลการด�าเนินงานที่แท้จริงยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ Valuation ของหุ้นไทยอาจจะค่อนข้างตึงตัว ทีมจัดการกองทุนจึงไม่ได้

ลงทุนในน�้าหนักท่ีมากนักในช่วงแรก แต่หลังจากที่ตลาดได้ปรับตัวลงมาในเดือนธันวาคม ทีมจัดการกองทุนได้เพิ่มน�้าหนัก

เรือ่ยมา โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 กองทนุมสัีดส่วนลงทนุในตราสารแห่งทุนอยูท่ี่ร้อยละ 97.35 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทุน ซึ่งทีมจัดการกองทุนเชื่อว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง จากการที่รัฐบาลมี

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

 สิ่งที่อาจกระทบและส่งผลท�าให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง จะมาจากปัจจัยจากต่างประเทศ เช่น การขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายของสหรัฐ ปัญหาของกรีซ การแกว่งตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน หรือปัญหา 

ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ท่ีรุนแรงขึ้น ถ้านักลงทุนมองข้ามปัจจัยต่างๆเหล่านี้ และมีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของ 

เศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) จะช่วยหนุนให้มีโอกาส

การค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนในผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต

 ดังนั้น ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของกองทุน (30 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558) แม้ว่าจะไม่สามารถ

ลงทุนในตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดไว้ในโครงการได้ แต่ทางทีมจัดการกองทุนได้ตระหนัก 

และได้เพิ่มน�้าหนักการลงทุนมาเป็นล�าดับ โดยคาดว่าจะสามารถด�ารงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดไว้ในโครงการได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 พฤษภาคม 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


