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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้จนี (B-CHINE-EQ) 

ประเทศจีนสามารถจัดการกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดเ้ป็นอย่างดี ซึง่ทําใหพ้ฤตกิรรมของผูค้นใน
ประเทศทยอยกลับเขา้สู่ภาวะปกต ิส่งผลใหก้ารบรโิภคใชจ่้ายในประเทศจีนกลับมาคกึคักอีกครัง้ รายไดข้องบรษัิทที่เกี่ยวกับ
สนิคา้อุปโภคบรโิภคหลายแห่งกลับมาขยายตัวไดด้ีในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา สะทอ้นว่า
ผลกระทบของวกิฤตใินครัง้นี้ ไม่ไดก้ระทบกับกําลังซือ้ของผูบ้รโิภคจนีมากอย่างที่มคีวามกังวล ในขณะที่รายไดยั้งขยายตัวไดด้ ี
นอกจากนี้ บรษัิทหลายแห่งพยายามควบคุมตน้ทุนการดําเนินการ ซึง่ชว่ยหนุนใหอั้ตราการทํากําไรของหลายบรษัิทขยายตัวไดด้ี
ขึน้อกีดว้ย 

นอกจากการบรโิภคในประเทศที่ขยายตัวไดด้แีลว้ ความขัดแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจนีตลอดช่วงเกอืบ 3 ปีที ่
ผ่านมา เป็นแรงหนุนใหจ้นีมแีนวโนม้ลดการพึง่พาสนิคา้จากต่างประเทศ และเพิม่สัดส่วนการใชส้นิคา้ที่ผลติจากภายในประเทศ 
มากขึน้ เชน่ สนิคา้ในกลุ่มเครือ่งจักร สนิคา้กลุ่มชิน้สว่นอุปกรณ์อเิล็คทรอนกิส ์เป็นตน้ ซึง่ชว่ยผลักดันรายไดแ้ละกําไรของบรษัิท
หลายแห่งใหเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วจากการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งต่างประเทศรวมทัง้คู่แข่งขนาดเล็กในประเทศ ซึง่บรษัิท
เหลา่นี้สามารถเพิม่อัตรากําไรไดด้ ีขณะทียั่งมกีารใชจ่้ายงบลงทุน R&D ในระดับสงู ซึง่แสดงถงึการเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขันกับ
สนิคา้จากตา่งประเทศไดด้ขี ึน้เรือ่ยๆ สะทอ้นว่า เทคโนโลยขีองบรษัิทจนีกําลังพัฒนาไดอ้ย่างรวดเร็ว ไมไ่ดเ้นน้ขายสนิคา้ราคาถูก
ทีค่ณุภาพต่ําอกีตอ่ไป 

หลังจากนายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ นโยบายต่างประเทศของเขาไม่ไดม้คีวามแข็งกรา้วเหมอืน
นายโดนัลด ์ทรัมป์ แมว้่าเงือ่นไขทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจนีอาจจะไม่กลับไปเหมอืนชว่งกอ่นหนา้ในเวลาอันใกล ้แต่ชว่งที่
ผ่านมา บรษัิทผูผ้ลติชิน้สว่นอุปกรณ์อเิล็คทรอนิกสข์องจนีบางแห่งยังคงไดคํ้าสั่งซือ้จากบรษัิทเทคโนโลยยัีกษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ 
เพิม่มากขึน้ ดังนัน้ ความผันผวนของตลาดหุน้จนีจากปัจจัยสงครามการคา้น่าจะลดลงอย่างมนัียสําคัญ ซึง่ชว่ยหนุนใหต้ลาดหุน้จนี
ยังคงไดร้ับความสนใจจากนักลงทนุต่างประเทศมากขึน้เรือ่ยๆ 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้จีน มีมูลค่าทรัพย์สนิ
สทุธ ิณ วันที ่30 กันยายน 2563 เท่ากับ 4,282.17 ลา้นบาท หรอื 12.3530 บาทต่อหน่วยลงทุน ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 40.20 และมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 
0.50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 

กองทุนบัวหลวงยังคงมั่นใจต่อโอกาสการลงทุนในระยะยาวในประเทศจีน ว่าจะยังคงเป็นทางเลือกที่ด ีสําหรับนักลงทุน 
ผูต้อ้งการแสวงหาผลตอบแทนจากธุรกจิในภูมภิาคแห่งอนาคต รวมทัง้นักลงทุนที่ตอ้งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ 
มากขึน้ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 
3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 63 
6 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 63 
1 ปี 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 62 
3 ปี 

ต ัง้แต ่29 ก.ย. 60 
5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 58 
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่9 ม.ีค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 10.6780    8.9987 8.6420 - - 10.0000  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-CHINE-EQ 18.15 40.20 49.62 - - 10.58 

เกณฑม์าตรฐาน2 15.94 25.82 36.49 - - 3.50 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

27.243 23.023 24.11 - - 22.19 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

24.853 21.583 21.64 - - 20.81 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI China All Shares (Net Returns) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ

ผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ ยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราการจา่ยเงนิปันผล 

1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 15 มกราคม 2563 0.25 

1 เมษายน – 30 มถินุายน 2563 15 กรกฎาคม 2563 0.25 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563 0.25 

อนึง่ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไมท่ําใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

หมายเหต ุ: ทกุครัง้ทีจ่่ายปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-CHINE-EQ | 4



 

 

ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

1. กองทุน Allianz China A-Shares Share Class PT (USD) 
วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย : 17 พฤษภาคม 2562 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 
ดชันชีีว้ดั  : MSCI China A Onshore Total Return (Net) 
ผูจ้ดัการกองทนุ  : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 
เว็บไซต ์   : https://sg.allianzgi.com  
วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุน CIS ตา่งประเทศ 
กองทนุมนีโยบายแสวงหาการเพิม่ขึน้ของมลูค่าเงนิลงทนุในระยะยาว โดยเนน้ลงทนุในตลาดหุน้จนี A-Shares 
ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

 

หุน้ 10 อนัดบัแรก 
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อตัราสว่นการลงทนุแยกตามอุตสาหกรรม 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการดําเนนิงาน ยอ้นหลงั 1 ปี 

Standard Deviation (Annualized) 23.04 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 

2. กองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz All China Equity Share Class PT (USD) 

วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย : 9 กรกฎาคม 2561 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 
ดชันชีีว้ดั  : MSCI China All Shares Index Total Return Net 
ผูจ้ดัการกองทนุ  : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 
เว็บไซต ์   : https://sg.allianzgi.com  

วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธก์ารลงทุนของกองทุน CIS ตา่งประเทศ 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในบรษัิทจนีที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหาหลักทรัพยท์ี่ดี
ทีส่ดุในพอรต์โฟลโิอ โดยพจิารณาจากปัจจัยพืน้ฐานสามดา้น ดังนี้ 
1. บรษัิททีม่โีอกาสเตบิโต: กองทนุพจิารณาจากบรษัิททีม่อัีตราการเตบิโตสงูกว่าอัตราการเตบิโตของ GDP และมโีอกาสทีจ่ะสรา้ง
กําไรไดส้งูกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ 
2. บรษัิททีม่คีุณภาพ: กองทนุพจิารณาจาก 1) บรษัิททีม่อัีตราการหมนุเวยีนของเงนิสดอยูใ่นเกณฑด์ ี2) มผีลตอบแทนสว่นของผู ้
ถอืหุน้ด ี3) ความโปร่งใสของผูบ้รหิาร 
3. บรษัิททีม่รีะดับราคาสมเหตุสมผล: กองทนุพจิารณาจากบรษัิททีม่ ีPEG (Price to Earning/ Growth) ต่ํากว่า 1 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
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หุน้ 10 อนัดบัแรก

อตัราสว่นการลงทนุแยกตามประเภทหลกัทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

มาตรวดัความเสีย่งของผลการ
ดําเนนิงาน 

ยอ้นหลงั 1 ปี 

Standard Deviation (Annualized) 22.10 

แหลง่ทีม่า: Allianz Global Investors ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 4,072,270,265.24 95.10 

ประเทศจนี 451,564,400.40 10.55 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ANTA Sports Products Ltd. 98,554,855.77 2.30 

Chinasoft International Ltd. 105,779,865.52 2.47 

Shanghai International Airport Co., Ltd. 56,371,695.95 1.32 

Shenzhou International Group Holdings Ltd. 117,677,933.91 2.75 

Tencent Holdings Ltd. 73,180,049.25 1.71 

ประเทศลกัเซมเบริก์ 3,338,329,158.17 77.96 

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน 

Allianz China A-Shares 1,936,466,403.87 45.22 

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity 1,401,862,754.30 32.74 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 180,632,130.47 4.22 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

Alibaba Group Holding Ltd 180,632,130.47 4.22 

เงนิฝากธนาคาร 

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ 178,888.84 0.00 

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ 34,469,621.02 0.81 

สกลุเงนิดอลลารฮ์อ่งกง 64,210,878.57 1.50 

สกลุเงนิหยวนจนี 2,885,187.77 0.07 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 221,363,734.55 5.17 

เงนิฝากธนาคาร 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 92,745,258.69 2.17 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 128,618,475.86 3.00 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 4,282,171,579.46 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 12.3530 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก                                 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื
บรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 92.75 2.17 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื - - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง 
การลงทนุของกองทนุ - - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ (4) ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืน
ตลุาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝากที่
กองทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั                                                                                                       

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก 
ผูคํ้า้/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 
กําหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่     
หนา้ต ัว๋ 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 92,745,258.69 
2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 11,256,987.15 
3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 117,361,488.71 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 
Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 
AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 
ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคณุภาพ

ของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 บาท 

 2563 

สนิทรพัย ์  

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 3,025,058,075.65 บาท) 3,970,525,689.04 

  เงนิฝากธนาคาร 340,605,761.34 

  ลกูหนี้  

     จากการขายเงนิลงทนุ 2,275,364.94 

     จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 110,298.43 

  ลกูหนี้จากสญัญาอนุพันธ ์ 358,400.00 

     รวมสนิทรัพย ์ 4,313,875,513.75 
  

หนีส้นิ  

  เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 17,607,749.02 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 10,054,486.50 

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,834,720.51 

  ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 16,544.76 

  หนี้สนิอืน่ 190,433.50 

     รวมหนี้สนิ 31,703,934.29 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 4,282,171,579.46 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ  

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,466,490,236.06 

  กําไรสะสม  

     บัญชปีรับสมดลุ 99,645,784.14 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 716,035,559.26 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 4,282,171,579.46 
  

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 12.3530 

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 346,649,023.6059 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

        รอ้ยละของ 

ชือ่หลกัทรพัย ์  จํานวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
มลูคา่เงนิ

ลงทนุ 

       (บาท)  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ       

 หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์      

  ประเทศจนี      

  Shanghai International Airport Co., Ltd.          176,200        56,371,695.95  1.42 

  ANTA Sports Products Ltd          301,000        98,554,855.77  2.48 

  Chinasoft International Ltd        4,621,000      105,779,865.52  2.66 

  Shenzhou International Group Holdings Ltd          220,600      117,677,933.91  2.96 

  Tencent Holdings Ltd            35,000        73,180,049.25  1.84 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา      

  Alibaba Group Holding ADR            19,400      180,632,130.47  4.55 

   รวมหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    
      

632,196,530.87  15.92 

 หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน      

  ประเทศลกัเซมเบริก์      

  Allianz China A-Shares    39,520.9450   1,936,466,403.87  48.77 

  Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity  28,271.7030   1,401,862,754.30  35.31 

   รวมหนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทนุ    
  

3,338,329,158.17  84.08 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ     
  

3,970,525,689.04  100.00 
         

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 3,025,058,075.65 บาท)    
  

3,970,525,689.04  100.00 
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 บาท 

 2563 

รายไดจ้ากการลงทุน  

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 3,621,693.50 

  รายไดด้อกเบีย้ 232,954.07 

  รายไดอ้ืน่ 3,755,645.94 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 7,610,293.51 
  

คา่ใชจ้า่ย  

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 18,346,983.33 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 642,144.46 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 917,349.18 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 38,602.84 

  ภาษีเงนิได ้ 34,943.11 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 3,457,163.25 

     รวมคา่ใชจ่้าย 23,437,186.17 

ขาดทุนจากการลงทนุสุทธ ิ (15,826,892.66) 
  

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 36,722,051.00 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 1,144,392,471.09 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธ ์ (15,306,285.00) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาอนุพันธ ์ 52,464,876.10 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (102,345,747.72) 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 1,115,927,365.47 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 1,100,100,472.81 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                             
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                               
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                            
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 17,146.71 0.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 600.14 0.018 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 857.34 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 2,639.01       0.077 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 1,499.04        0.044 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 653.55 0.019 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 21,896.75 0.639 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   
PTR = 554,248,378.40 
  3,429,104,992.56 
   
PTR = 0.16 
   

 
หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน

ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เช่น 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่า
การขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 

  

B-CHINE-EQ | 15



 

 

บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง) จํากัด (มหาชน) 78.02 

2 บรษัิทหลักทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (จนี) จํากัด (มหาชน) 13.68 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ฮอ่งกง) จํากัด (มหาชน) 7.97 

4 บรษัิทหลักทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (สหรัฐอเมรกิา) จํากัด (มหาชน) 0.33 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 1,603,974.03 บาท  

B-CHINE-EQ | 16



 

 

รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด                                            
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน                     
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update   
และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 4 ตลุาคม 2563
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 




