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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง
ประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะไดเ้ป็นประธานาธบิดคีนต่อไป ชว่ยลดความรอ้นแรงของนโยบาย
การคา้ระหว่างประเทศ และความคบืหนา้ของการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมบีรษัิทสําคัญ ไดแ้ก ่Pfizer 
และ Moderna รายงานผลการทดลองที่มีประสทิธภิาพ ซึง่ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้รายวันท่ัวโลกที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูงในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหเ้กดิภาวะ Risk on ในตลาดสนิทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุน้โลก (MSCI World 
Index) ปรับตัวเพิม่ขึน้ 12.7% จากเดอืนกอ่นหนา้ทีม่กีารปรับฐานลงประมาณ -3% 

ปัจจัยขา้งตน้ สรา้งความคาดหวังเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ โดยความเสี่ยงของ
สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการคา้ของโลก ขณะที่วัคซนี COVID-19 จะช่วยทําใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกจิต่างๆ และการท่องเทีย่ว สามารถฟ้ืนตัวไดเ้ป็นปกตมิากยิง่ขึน้ สง่ผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวดขีึน้ โดยอตุสาหกรรม
ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุน้วัฏจักร (Cyclical) ไดแ้ก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน และ 
สนิคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้ ชว่ยหนุนใหต้ลาดหุน้เกดิใหม ่(EM) และภูมภิาคเอเชยี ซึง่มสีัดสว่นหุน้วัฏจักร (Cyclical) สงูในดัชนี 
เมื่อเทียบกับตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ (DM) ปรับตัวขึน้ไดด้รีวมทัง้ตลาดหุน้ไทยดว้ย โดยมีกระแสเงนิลงทุน (Fund Flow) 
จากต่างชาติไหลเขา้สู่ตลาดหุน้ไทยดว้ยยอดซื้อสุทธ ิ3.3 หมื่นลา้นบาทในเดือนนี้ ซึง่เป็นการซือ้สุทธเิดือนแรกหลังจาก 
ขายสทุธติดิตอ่กัน 15 เดอืน สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทย ปิดปรับตัวเพิม่ขึน้ 17.9% 

ดา้นปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกจิไทยปรับตัวฟ้ืนขึน้เป็นลําดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดย GDP 
ไตรมาส 3 ออกมาทีห่ดตัว -6.4% YoY จากทีห่ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสกอ่นหนา้ ดกีว่าตลาดซึง่คาดว่าจะหดตัว -8.8% 
YoY โดยเครือ่งชีท้างเศรษฐกจิขยายตัวดขีึน้ในวงกวา้ง และยังมแีนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดทา้ยของปี อย่างไรก็ด ี
ปัจจัยทีสํ่าคัญสําหรับเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในปีหนา้ยังคงขึน้อยู่กับประสทิธภิาพและการแจกจ่ายวัคซนี เพือ่ทีจ่ะทํา
ใหเ้ศรษฐกจิกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิขณะทีป่ระเด็นการเมอืง แมยั้งมกีารนัดชมุนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมแีนวโนม้ไมรุ่นแรง และการ
ทีร่ัฐสภารับร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเตรยีมจัดตัง้คณะกรรมการสมานฉันทนั์น้ ชว่ยลดความตงึเครยีดทางการเมอืงไดใ้นระดับหนึง่ 

แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขเศรษฐกจิมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับ ขณะที่
นโยบายการเงนิยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นําโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่สง่ผลใหธ้นาคารกลางท่ัวโลกตอ้งใช ้
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสนิทรัพย์เสี่ยง โดยปัจจัยที่ตอ้งจับตามองในระยะขา้งหนา้ 
ยังคงเป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซนี รวมถงึนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเขา้รับตําแหน่งประธานาธบิดขีอง 
Joe Biden ดา้นตลาดหุน้ไทย ยังมีแนวโนม้ไดร้ับอานิสงค์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะขา้งหนา้ แต่การที่ SET Index 
ปรับตัวขึน้มาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19-20 เท่า ทําใหอ้าจมี Upside จํากัดในช่วงสัน้ กลยุทธ์การลงทุน 
ยังตอ้งมีความ Selective โดยเนน้หุน้ที่มีแนวโนม้ของผลประกอบการที่ดี รวมถึงธุรกจิที่จะฟ้ืนตัวไดด้ีตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่7  พฤศจกิายน 2562  ถงึวันที ่ 6 พฤศจกิายน 2563  กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน  
มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ ณ วันที ่ 6 พฤศจกิายน 2563 เทา่กับ 2,051.56  ลา้นบาท หรอื 25.8785 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทุนดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ที่กําหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ

 กองทนุเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปภายในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะสิน้สดุของกองทนุ 

กองทุนเนน้การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน เฉพาะในบรษัิทซึง่ทําธุรกจิ
เกีย่วกับโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเศรษฐกจิไทย เช่น บรษัิทในกลุ่มวัสดุก่อสรา้งและตกแต่ง กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม กลุ่ม
พลังงาน กลุม่สือ่สาร กลุม่พัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์และกลุม่ขนสง่ โดยจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี
ไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพื้นฐาน ตามขอ้บังคับที่
กําหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิชดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

เพิม่รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย 
หรอืรบัซือ้คนื 

บมจ. หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย)  16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรงุขอ้ความการรบัผลประโยชน์
ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใช้
บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Dollar/  
Soft Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง 
แนวทางปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ 
และระบบงานทีเ่กีย่วกับการกระทําทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับลกูคา้ของบรษัิทจัดการ 
และการลงทนุเพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรงุรายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

เดมิ บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร  
เปลีย่นเป็น บมจ. หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร  

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน เพือ่รองรับการเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกับ
กองทุน LTF ของกองทนุบัวหลวงได ้

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ก.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 ต.ค. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ต.ค. 58 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 53 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 28.6608 28.3922 34.2641 35.4464 25.9343 14.6449 

ผลการดําเนนิงานของ  
  B-INFRA 

-14.15 -13.34 -28.19 -11.46 -1.05 5.32 

เกณฑม์าตรฐาน3 -9.50 -7.36 -22.82 -8.62 0.09 5.46 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

11.784 14.594 26.40 17.78 15.49 16.09 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.894 15.974 28.12 18.35 16.01 16.60 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุ 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 

3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั

 ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,052,589,224.67 100.05 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์

วสัดกุอ่สรา้ง 

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 18,290,300.00 0.89 

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,808,325.00 0.38 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 107,415,000.00 5.24 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 32,978,625.50 1.61 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 116,737,450.00 5.69 

พลงังานและสาธารณูปโภค 

บรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จํากัด (มหาชน) - 2,892,824.00 0.14 

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 38,219,610.00 1.86 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 22,285,440.00 1.09 

บรษัิท บา้นปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 45,116,840.00 2.2 

บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 12,029,605.00 0.59 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 66,401,725.00 3.24 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 91,616,600.00 4.47 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 49,022,000.00 2.39 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 48,132,480.00 2.35 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 10,003,200.00 0.49 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 159,776,200.00 7.79 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 61,259,825.00 2.99 

บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 31,275,950.00 1.52 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากัด (มหาชน) 4,306,538.00 0.21 

บรษัิท เอสพซีจี ีจํากัด (มหาชน) 26,956,000.00 1.31 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 18,121,572.00 0.88 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

106,192,200.00 5.18 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

11,215,260.00 0.55 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

9,994,900.00 0.49 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) 
 

21,305,830.00 1.04 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

30,546,125.00 1.49 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

14,884,220.00 0.73 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

12,936,500.00 0.63 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

5,554,230.22 0.27 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

24,114,370.00 1.18 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

12,585,160.00 0.61 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

59,827,700.00 2.92 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 23,009,184.00 1.12 

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

16,772,727.00 0.82 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

41,694,100.00 2.03 

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

17,163,120.00 0.84 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

16,877,680.00 0.82 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

10,222,380.00 0.5 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
 

9,189,576.00 0.45 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

2,903,121.00 0.14 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

35,926,682.00 1.75 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

10,829,760.00 0.53 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

23,275,544.00 1.13 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

25,368,374.00 1.24 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

73,907,775.00 3.6 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

16,450,350.00 0.8 

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

31,609,350.00 1.54 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

61,446,960.00 3 

บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 
 

51,659,685.00 2.52 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด (มหาชน) 6,435,852.00 0.31 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) 110,122,450.00 5.37 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 663,254.40 0.03 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 495,875.20 0.02 

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล - 18,155,290.00 0.88 

พนัธบตัร 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 54,955,523.18 2.68 

เงนิฝากธนาคาร 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 44,832,337.09 2.19 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 68,819,670.08 3.35 

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 2,051,560,873.05 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 25.8785 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้
อยา่งเทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื 

หมายถงึ ด ี(Good)   

หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563* 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 54.95 2.81 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก 
ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

42.83 2.19 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2563 - - 

* วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั

ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 04/01/21 AAA 30,000,000.00 29,977,135.25 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/01/21 AAA 15,000,000.00 14,987,601.35 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 14/01/21 AAA 10,000,000.00 9,990,786.58 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 1,147,122.09 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 67,672,547.99 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 44,832,337.09 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสูงทีสุ่ด แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีสุ่ด มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 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 อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 36,837.40 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 736.75 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,946.99 0.120 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 5,387.72 0.219 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 685.29 0.028 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 41,206.43 1.678 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

Avg. NAV 

PTR = 1,649,357,401.26 
 2,454,912,674.08 

PTR = 0.67 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มูลคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 13.72 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 11.25 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 10.08 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 8.51 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 7.95 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7.15 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.54 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 6.51 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 5.54 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 5.34 

11 อืน่ๆ 17.41 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 5,764,857.47 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบดลุ และงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที ่6 พฤศจกิายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน ณ วันที ่6 พฤศจกิายน 2563 
ผลการดําเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิติ
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความขัดแยง้ที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิที่ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล
ทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญช ี 
ซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่า 
การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู ่
ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช ้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐานการสอบ
บัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิ
อันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการ
สมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอื
การแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอย่าง
มีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที่
เกีย่วขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยุดการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 
(นางสาวชมภนูุช แซแ่ต)้                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 
 
บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 23 พฤศจกิายน 2563 
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบดลุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 2,665,737,615.21 บาท

ในปี 2563 และ 2,988,789,923.31 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 1,938,937,217.50    2,906,791,985.06     

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 124,080,513.00      152,274,795.70        

ลกูหนี

จากดอกเบยี 7 115,054.75             270,973.52              

จากการขายเงนิลงทนุ -                        2,149,481.13           

รวมสนิทรัพย์ 2,063,132,785.25    3,061,487,235.41     

หนสีนิ

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 10,038,452.99        36,709,878.40          

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 505,107.59             3,105,680.41           

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 835,312.05             5,271,068.47           

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 17,258.21              21,832.30                

หนสีนิอนื 175,781.36             141,061.26              

รวมหนสีนิ 11,571,912.20        45,249,520.84          

สนิทรพัยส์ทุธิ 2,051,560,873.05    3,016,237,714.57     

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 792,765,051.47      869,882,433.57        

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ 1,495,486,135.52 1,613,186,850.76

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 4 (236,690,313.94) 533,168,430.24

สนิทรัพยส์ทุธิ 2,051,560,873.05    3,016,237,714.57     

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 25.8785                 34.6740                   

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทังหมด ณ วันสนิปี (หน่วย) 79,276,505.1472     86,988,243.3573      

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วสัดกุอ่สรา้ง 283,229,700.50    14.60

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 3,074,000     18,290,300.00         0.94

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,487,300     7,808,325.00           0.40

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 306,900        107,415,000.00        5.54

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 256,643        32,978,625.50         1.70

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,484,700     116,737,450.00        6.02

พลงังานและสาธารณูปโภค 684,940,249.00    35.32

บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจํากดั (มหาชน) 1,018,600     2,892,824.00           0.15

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 2,531,100     38,219,610.00         1.97

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 1,547,600     19,809,280.00         1.02

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 3,293,200     45,116,840.00         2.33

บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 2,382,100     12,029,605.00         0.62

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 1,535,300     66,401,725.00         3.42

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 514,700        91,616,600.00         4.73

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 772,000        49,022,000.00         2.53

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 1,492,480     48,132,480.00         2.48

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) 521,000        10,003,200.00         0.52

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 4,699,300     159,776,200.00        8.24

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 740,300        61,259,825.00         3.16

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 607,300        31,275,950.00         1.61

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 2,594,300     4,306,538.00           0.22

บรษัิท เอสพซีจี ีจํากดั (มหาชน) 1,347,800     26,956,000.00         1.39

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 7,191,100     18,121,572.00         0.93

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 254,898,925.22    13.15

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 610,300        106,192,200.00        5.48

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 692,300        11,215,260.00         0.58

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซส็ คอมมูนเิคชนั จํากดั (มหาชน) 314,800        9,994,900.00           0.51

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 2,521,400     21,305,830.00         1.10

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 568,300        30,546,125.00         1.57

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 3,013,000     14,884,220.00         0.77

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 2,587,300     12,936,500.00         0.67

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมูนเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,368,037     5,554,230.22           0.29

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 8,315,300     24,114,370.00         1.24

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล 1,385,900     18,155,290.00         0.94

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 280,276,734.00    14.46

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 2,568,400     12,585,160.00         0.65

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 9,134,000     59,827,700.00         3.08

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 7,101,600     23,009,184.00         1.19

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,644,385     16,772,727.00         0.87

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 6,223,000     41,694,100.00         2.15

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 4,400,800     17,163,120.00         0.89

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 1,493,600     16,877,680.00         0.87

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,867,800     10,222,380.00         0.53

บรษัิท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 2,320,600     9,189,576.00           0.47

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 2,481,300     2,903,121.00           0.15

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 14,724,050   35,926,682.00         1.85

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 4,668,000     10,829,760.00         0.56

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 9,385,300     23,275,544.00         1.20

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 266,878,346.00    13.76

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 16,158,200   25,368,374.00         1.31

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 1,325,700     73,907,775.00         3.81

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 3,133,400     16,450,350.00         0.85

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 3,697,000     31,609,350.00         1.63

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 6,607,200     61,446,960.00         3.17

บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน) 6,752,900     51,659,685.00         2.66

บรษัิท พรเีชยีส ชพิปิง จํากดั (มหาชน) 1,308,100     6,435,852.00           0.33

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

เทคโนโลยี 110,122,450.00    5.68

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากดั (มหาชน) 4,276,600     110,122,450.00        5.68

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 1,880,346,404.72 96.97

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

สทิธใินการจองซอืหุน้เพมิทนุ

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 193,450        2,476,160.00           0.13

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) - W1 69,089         331,627.20              0.02

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) - W2 69,089         331,627.20              0.02

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 59,744         495,875.20              0.02

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 3,635,289.60        0.19

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี26/186/63 - CB21104A    04/01/64 30,000         29,977,135.25         1.55

งวดท ี1/364/63 - CB21107A     07/01/64 15,000         14,987,601.35         0.77

งวดท ี41/91/63 - CB21114B     14/01/64 10,000         9,990,786.58           0.52

รวมพนัธบตัร 54,955,523.18      2.84

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,665,737,615.21 บาท) 1,938,937,217.50 100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 18,645,840.00     0.64

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีรงิแอนดค์อนสตรัคชนั จํากดั (มหาชน) 1,071,600   18,645,840.00       0.64

วสัดกุอ่สรา้ง 314,580,594.00   10.81

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 3,074,000   18,444,000.00       0.63

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,689,600   12,587,520.00       0.43

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 193,100  74,922,800.00       2.58

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 256,643  55,948,174.00       1.92

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,283,400   152,678,100.00       5.25

พลงังานและสาธารณูปโภค 901,623,670.40   31.02

บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 2,449,000   123,674,500.00       4.25

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 5,293,200   94,218,960.00       3.24

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 496,400  171,754,400.00       5.91

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 1,086,500   88,821,375.00       3.06

บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีรงิ จํากดั (มหาชน) 13,162,380 40,540,130.40       1.40

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5,526,300   251,446,650.00       8.65

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 505,700  38,306,775.00       1.32

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 2,947,900   6,485,380.00        0.22

บรษัิท เอสพซีจี ีจํากดั (มหาชน) 1,347,800   27,629,900.00       0.95

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 857,600  58,745,600.00       2.02

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 488,917,513.40   16.82

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 614,600  140,743,400.00       4.84

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 692,300  13,292,160.00       0.46

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซส็ คอมมูนเิคชนั จํากดั (มหาชน) 920,300  55,678,150.00       1.92

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 5,565,900   43,414,020.00       1.49

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 1,127,100   74,952,150.00       2.58

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 3,094,300   23,052,535.00           0.79

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 2,587,300   20,698,400.00           0.71

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมูนเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,368,037   4,377,718.40             0.15

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 22,099,800 112,708,980.00         3.88

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 397,232,184.00      13.67

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 893,400      21,977,640.00           0.76

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 2,575,600   12,671,952.00           0.44

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 5,573,400   37,620,450.00           1.29

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 4,974,300   30,094,515.00           1.04

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,389,700   21,123,440.00           0.73

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 4,041,900   40,823,190.00           1.40

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 1,493,600   33,755,360.00           1.16

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,867,800   22,391,880.00           0.77

บรษัิท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 2,320,600   13,807,570.00           0.48

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 2,721,000   8,543,940.00             0.29

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 14,931,050 34,341,415.00           1.18

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 4,668,000   25,674,000.00           0.88

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 20,346,300 94,406,832.00           3.25

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 454,809,757.00      15.65

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 17,212,100 45,095,702.00           1.55

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 1,973,200   157,856,000.00         5.43

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 4,190,600   31,429,500.00           1.08

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 8,298,500   112,029,750.00         3.85

บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน) 9,159,400   80,144,750.00           2.76

บรษัิท พรเีชยีส ชพิปิง จํากดั (มหาชน) 156,700      1,355,455.00             0.05

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย 2,118,000   26,898,600.00           0.93

           หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

เทคโนโลยี 157,618,500.00      5.42

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากดั (มหาชน) 4,849,800   157,618,500.00       5.42

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 2,733,428,058.80   94.03

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

หุน้สามญั

บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจํากดั (มหาชน) 850,000  3,740,000.00      0.13

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 3,740,000.00   0.13

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี39/91/62 - CB19D26B 26/12/62 10,000   9,981,508.23        0.34

งวดท ี32/91/62 - CB19N07B 07/11/62 20,000   20,000,000.00       0.69

งวดท ี34/91/62 - CB19N21B 21/11/62 30,000   29,982,749.65       1.03

งวดท ี29/182/62 - CB20116A 16/01/63 20,000   19,946,445.16       0.69

งวดท ี43/91/62 - CB20123B 23/01/63 60,000   59,820,170.73       2.06

งวดท ี45/91/62 - CB20206B 06/02/63 30,000   29,893,052.49       1.03

รวมพนัธบตัร 169,623,926.26   5.84

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,988,789,923.31 บาท) 2,906,791,985.06   100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทนุ 3

รายไดเ้งนิปันผล 77,907,110.00 78,432,617.15

รายไดด้อกเบยี 7 1,585,011.55 2,646,424.54

รวมรายได ้ 79,492,121.55 81,079,041.69

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5, 7 39,416,016.04      49,693,214.63      

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 788,320.35          993,864.27          

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5, 7 3,153,281.28       3,975,457.08        

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 76,200.00            76,200.00            

ภาษีเงนิได ้ 67,844.66            21,832.30            

คา่ใชจ้า่ยอนื 7 630,800.67          774,655.12          

รวมคา่ใชจ้า่ย 44,132,463.00 55,535,223.40

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 35,359,658.55 25,543,818.29

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (160,415,943.27) 103,720,135.70

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (644,802,459.46) 143,050,393.35

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ (805,218,402.73) 246,770,529.05

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (769,858,744.18) 272,314,347.34

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี               
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

2563 2562

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในระหวา่งปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 35,359,658.55 25,543,818.29

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (160,415,943.27) 103,720,135.70

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (644,802,459.46) 143,050,393.35

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (769,858,744.18) 272,314,347.34

การเพมิขนึ(ลดลง)ของทนุทไีดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 

มลูคา่หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 396,099,482.88    490,961,930.04    

มลูคา่หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (590,917,580.22) (968,393,351.01)

การลดลงสทุธขิองทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (194,818,097.34) (477,431,420.97)

การลดลงของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (964,676,841.52) (205,117,073.63)

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 3,016,237,714.57 3,221,354,788.20 

สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 2,051,560,873.05 3,016,237,714.57 

การเปลยีนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 86,988,243.3573 100,978,648.9184

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 13,233,113.0286  14,673,457.1632  

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (20,944,851.2387) (28,663,862.7243)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 79,276,505.1472  86,988,243.3573  

บาท

หนว่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี               
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2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (769,858,744.18) 272,314,347.34

ปรับกระทบการเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซอืเงนิลงทนุ (2,030,595,377.22) (2,318,808,401.43)

การขายเงนิลงทนุ 2,194,357,401.26 2,725,339,063.09 

สว่นตํามลูคา่ตราสารหนตัีดบัญชี (1,125,659.21) (1,734,767.47)

การลดลงในลกูหนจีากดอกเบยี 155,918.77 180,213.97

การ(เพมิขนึ)ลดลงในลกูหนจีากการขายเงนิลงทนุ 2,149,481.13 (2,149,481.13)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ (26,671,425.41) 31,728,631.10

การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ (2,600,572.82) 3,105,680.41        

การลดลงในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (4,435,756.42) (771,016.45)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย (4,574.09) 21,832.30

การเพมิขนึ(ลดลง)ในหนสีนิอนื 34,720.10 (8,206.01)

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 160,415,943.27 (103,720,135.70)

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 644,802,459.46 (143,050,393.35)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน 166,623,814.64 462,447,366.67

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 396,099,482.88 490,961,930.04

การรับซอืคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (590,917,580.22) (968,393,351.01)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (194,818,097.34) (477,431,420.97)

เงนิฝากธนาคารลดลงสทุธิ (28,194,282.70) (14,984,054.30)

เงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้ปี 152,274,795.70 167,258,850.00    

เงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 124,080,513.00 152,274,795.70

บาท

กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

งบกระแสเงนิสด

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี               
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กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพนืฐาน

ขอ้มลูทางการเงนิทสีําคญั

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 พฤศจกิายน 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ขอ้มลูผลการดําเนนิงาน (ตอ่หนว่ย)

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 34.6740     31.9013    34.8601     28.3365     26.2475    29.2043     

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ* 0.4179       0.2705      0.3170       0.3491       0.4126      0.3376       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ ** (1.8355)     1.0517      1.2253       (0.1678)      0.4510      1.2372       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ ** (7.3779)     1.4505      (4.5011)      6.3423       1.2254      (4.5316)     

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทังสนิ (8.7955)     2.7727      (2.9588)      6.5236       2.0890      (2.9568)     

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 25.8785     34.6740    31.9013     34.8601     28.3365    26.2475     

อัตราสว่นของกําไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ

ถัวเฉลยีระหวา่งปี (%) (31.37)       8.80         (8.79)         21.33         7.37         (10.37)       

อัตราสว่นการเงนิทสํีาคัญและขอ้มลูประกอบเพมิเตมิทสํีาคัญ

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (พันบาท) 2,051,561  3,016,238 3,221,355   2,888,343   1,845,217 2,077,300  

อัตราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหวา่งปี (%) 1.80          1.79         1.79           1.82           1.82         1.82          

อัตราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมต่อมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธิ

ถัวเฉลยีระหวา่งปี (%) 3.24          2.62         2.73           2.95           3.39         3.03          

อัตราสว่นของจํานวนถัวเฉลยีถว่งนําหนักของการซอืขายเงนิลงทนุ

ระหวา่งปีตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถัิวเฉลยีระหวา่งปี (%) *** 156.44       125.94      115.65       115.55       125.06      87.91        

ขอ้มลูเพมิเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยทจํีาหนา่ยแลว้ถัวเฉลยีระหวา่งปี

** ขอ้มลูตอ่หนว่ยทรีายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับการเปลยีนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุทเีกดิขนึในระหวา่งปีเนอืงจากชว่งเวลา

ของรายการซอืขายหน่วยลงทนุนันขนึอยูก่ับความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

*** ไมนั่บรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุในตัวสญัญาใชเ้งนิ และการซอืขายเงนิลงทนุตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิซงึไมร่วมถงึการซอืโดยมี

      สญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซอืคนื 

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี                               
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กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน

กองทนุเปิดบัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน (“กองทนุ”) จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่7 พฤศจกิายน 2537 โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น
500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็น
ผูจ้ัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะในบริษัทซึ่งทําธุรกจิเกี่ยวกับโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย
โดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงนิฝาก
และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ

งบการเงนิของกองทุนจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบัิตทิางการบัญชทีี่
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบัญช ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงนิ
ไดจั้ดทําขึน้ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชสํีาหรับกจิการที่
ดําเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ”

งบการเงนิของกองทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 ไดจ้ัดประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกับงบ
การเงนิของกองทนุสําหรับปีสิน้สดุวันที ่6 พฤศจกิายน 2563

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่คุน้เคยกับภาษาไทย
กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมท่ีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่มีผล
บังคับใชสํ้าหรับงบการเงนิทีม่รีอบบัญชเีริม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าว
ไดร้ับการปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่น
ใหญเ่ป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิางการบัญชแีละการใหแ้นวปฏบัิตทิางบัญชกัีบผูใ้ชม้าตรฐาน

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมม่ดัีงนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
เรือ่ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากับลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่22 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ หรอื
จ่ายลว่งหนา้

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลา่วมาถอืปฏบัิตนิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของกองทนุ 

การประกาศใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี 

เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี 
ทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน ซึง่ใหถ้ือปฏบัิตกัิบงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร ิม่ในหรือหลัง
วันที ่1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบรหิารของกองทนุอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบตอ่งบการเงนิในปีทีเ่ร ิม่ใชแ้นวปฏบัิตทิางบัญชฉีบับดังกลา่ว 
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3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั

การวัดคา่เงนิลงทนุ

เงนิลงทุนจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วันทีก่องทุนมีสทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทนุนัน้

- หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของ
วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ

- หลักทรัพยท์ี่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซือ้ขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่ประมาณขึน้โดยผูจั้ดการกองทุน
ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

- หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้แสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรมโดยใชร้าคาหรอือัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ

- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นั ้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ

กําไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ 
วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

เงนิปันผลรับรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ 

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ

บัญชสี่วนเกนิและส่วนต่ํามูลค่าตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัดจําหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับดอกเบีย้รับ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุรับรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่าย 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. กําไรสะสมตน้ปี

บาท 

2563 2562 
ขาดทนุสะสมสว่นทีไ่ม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก (584,274,596.36 (584,274,596.36) 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม (เริม่สะสม 7 พ.ย. 42) 312,130,982.20 286,587,163.91 
รายการกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม (เริม่สะสม 7 พ.ย. 42) 887,309,982.65 783,589,846.95 
 รายการขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม (เริม่สะสม 7 พ.ย. 42) (81,997,938.25) (225,048,331.60) 

กําไรสะสมตน้ปี 533,168,430.24 260,854,082.90 
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5. คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

คา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ 
คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.605 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิ 0.0428 ตอ่ปี ของมลูค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.1284 ตอ่ปี ของมลูค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ

6. เงนิฝากธนาคาร

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ในระหว่างปี กองทุนมรีายการธรุกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการ และกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
เดียวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 6 พฤศจกิายน 2563 และ 2562
มดัีงตอ่ไปนี้

บาท 

2563 2562 นโยบายการกําหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั
คา่ธรรมเนียมการจัดการ 39,416,016.04  49,693,214.63 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 3,153,281.28 3,975,457.08 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 86,936.69 133,249.98 ราคาตลาด 
คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 240,289.32 294,890.70 ราคาตลาด 
ดอกเบีย้รับ 7,375.58 17,457.94 ราคาตลาด 
ซือ้เงนิลงทนุ 44,886,629.30 39,832,943.30 ราคาตลาด 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
คา่นายหนา้ 375,161.03  639,446.66 ราคาตลาด 

กองทุนอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั
ซือ้เงนิลงทนุ -  49,820,139.90 ราคาตลาด 

ณ วันที ่6 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้ 
บาท 

2563 2562 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั
คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 615,353.87 4,869,549.07 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
เงนิฝากธนาคาร 1,651,286.66 3,063,979.33 
ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 943.02 4,969.20 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 125,728.44 202,014.83 

บาท อตัราดอกเบีย้ (%) 

        ธนาคาร 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1,651,286.66 3,063,979.33 0.125 0.375 
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 77,649,792.36 83,785,325.34 0.225 0.62 
ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 44,779,433.98 65,425,491.03 0.30 0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 124,080,513.00 152,274,795.70 
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8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุสําหรับปีสิน้สดุวันที ่6 พฤศจกิายน 2563 โดยไมร่วมเงนิลงทนุในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิเป็นจํานวนเงนิ
4,224.95 ลา้นบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 5,044.15 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 172.14 (ปี 2562: รอ้ยละ
162.93) ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหวา่งปี

9. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

กองทนุไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุทีเ่ป็นตราสารอนุพันธเ์พือ่การเก็งกําไรหรอืการคา้

มลูคา่ยุตธิรรม

เนื่องจากสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรัพยส์่วนใหญ่เป็นหลักทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมลูค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาทีซ่ือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้กองทนุเชือ่ว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไมแ่ตกตา่งจากมูลคา่ยตุธิรรมอย่างมสีาระสําคัญ

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ คอื โอกาสทีร่าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมือ่อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดมีการ
เปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มอีายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นัน้ก็จะมคีวาม
ออ่นไหวตอ่การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทนุมลีกูหนี้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทนุจงึไม่คาด
วา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น

กองทนุไมม่สีนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ  ดังนัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

ความเสีย่งดา้นตลาด

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดําเนินงานของบรษัิทที่ออกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของ
ผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรือ
ลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจายประเภท
เงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ

10. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่23 พฤศจกิายน 2563
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
  หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ

สิน้สดุ ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

17 ม.ค. 63 บมจ. ยนู ิเวนเจอร ์ 1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายปณต สริวัิฒนภักด ี
กลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% ในรอบปี 
2562 สิน้สดุ ณ วันที ่30 ก.ย. 2562  
วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บมจ. ทา่อากาศยานไทย 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) 

1 11 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
คร ้งัที ่1/2562 งดออกเสยีง  
วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 ม.ค. 63 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
เพือ่อนาคตประเทศไทย 

1 5 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 ม.ีค. 63 บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 1 10 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บมจ. ปตท. สํารวจและ 
ผลติปิโตรเลยีม 

1 11 0 0 - 

31 ม.ีค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส  
คอมมนูเิคชั่น 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมตัแิตง่ตัง้ นายเพตเตอร ์
บอเร่ เฟอรเ์บริด์ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

31 ม.ีค. 63 บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

17 เม.ย. 63 บมจ. เอสพซีจี ี 1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่ 
12 เม.ย. 62 งดออกเสยีง  
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 63 บมจ. กันกลุเอ็นจเินียริง่ 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 63 บมจ. พรมิา มารนี 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 เม.ย. 63 บมจ. ผลติภัณฑต์ราเพชร 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 1 11 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 ม.ิย. 63 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 9 0 0 - 

19 ม.ิย. 63 บมจ. บา้นปู เพาเวอร ์ 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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19 ม.ิย. 63 บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 1 9 1 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่24 เม.ย.62  
งดออกเสยีง  
วาระที ่5.3.0.0 ไมอ่นุมัต ินายยาซชู ิทาเคซาวา่ 
เนื่องจากในปี 2562 เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บมจ. ศภุาลัย 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บมจ. ทรู คอรป์อเรชัน่ 1 10 2 0 วาระที ่4.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินายฉวี ่เกงิโหลว่ 
เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่4.3.0.0 ไมอ่นุมัต ิดร. หลี ่เฝิง เนื่องจาก
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75% 

25 ม.ิ.ย. 63 บมจ. เน็ตเบย ์ 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ม.ิย. 63 บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

1 ก.ค. 63 บมจ. สงิห ์เอสเตท 1 12 0 1 วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ี

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายศริพิงษ์ อุน่ทรพันธุ ์
เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. บซีพีจี ี 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. การบนิกรุงเทพ 1 9 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 ก.ค. 63 บมจ. เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์

1 13 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. แอสเสท เวริด ์คอรป์ 1 15 1 1 วาระที ่4.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิคณุหญงิวรรณา  
สริวัิฒนภักด ีเนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 1 8 1 1 วาระที ่5.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินางสาวคาโรลนี  
โมนคิมารคีรสีตนี ลงิค ์ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่ง
อกีครัง้หนึง่ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ 1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่12 เม.ย. 62  
งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

13 ก.ค. 63 บมจ. ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น 1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. อมตะ วเีอ็น 1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง 
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14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ 1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถเทลคอม 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ ถา้ม ีงดออกเสยีง 

22 ก.ค. 63 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 10 1 1 วาระที ่7.2.0.0 ไมอ่นุมัตแิตง่ตัง้ นายวรียทุธ  
โพธารมกิ ใหก้ลับเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เนื่องจากในปี 2562 เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอรก์รุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1 15 0 0 - 

31 ก.ค. 63 บมจ. แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้ 1 12 0 2 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่ 
28 ต.ค. 62 งดออกเสยีง  
วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 1 12 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายอฟัซอล บนิ อับ
ดลุ ราฮมิ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ส.ค. 63 บมจ. สแกน อนิเตอร ์ 1 10 0 1 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2562 
สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธ.ค. 62 งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 63 บมจ. เอ็ม บ ีเค 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 
กลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนึง่ เนื่องจาก
ในปี 2562 เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท
นอ้ยกวา่ 75%  
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 ส.ค. 63 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์

1 3 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ส.ค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส  
คอมมนูเิคชั่น 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัตแิตง่ตัง้ นายเพตเตอร ์ 
บอเร่ เฟอรเ์บริด์ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 อนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับบรษัิท  
งดออกเสยีง  
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7 ต.ค. 63 บมจ. บซีพีจี ี 1 4 2 0 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ
ของบรษัิทฯ ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ทีจ่องซือ้และไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน
วงจํากัด (Private Placement)โดยกําหนด 
ราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน (BCPG-W3)  
ไมเ่ห็นดว้ย  
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุของบรษัิทฯ ไมเ่ห็นดว้ย 

28 ต.ค. 63 บมจ. ไทยออยล ์ 1 1 0 1 วาระที ่2 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call , Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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