
 

 

 

 
  

 

รายงานประจ าปี 

กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

และอสงัหาริมทรพัย ์

B-IR-FOF 

 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยำยน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน)  

ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2563 



 

 

สารบญั 
 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการ 1  

ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 2 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทุน 2 

ขอ้มลูกองทุน 3 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี 4 

ความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน์ 5 

ผลการด าเนินงานของกองทุน 6 

ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลของกองทุน 7 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการก่อภาระผกูพนั 8 

รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 10 

รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืเงนิฝาก ทีก่องทนุลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 11 

ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน 12 

ขอ้มลูอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน 13 

บรษิทันายหน้าทีไ่ดร้บัค่านายหน้าสงูสุดสบิอนัดบัแรก 14 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 15 

รายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี 30 

ขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 31 

แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ้อืหุน้ 32 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft Commission) 34



ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสงัหาริมทรพัย ์(B-IR-FOF) 

 นับตัง้แต่ต้นปี 2563 ตลาดหุน้ไทยและทัว่โลกถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ทีท่วคีวามรุนแรงมากตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ท าใหเ้กดิความวติกกงัวลว่าภาวะเศรษฐกจิจะเขา้สู่ภาวะถดถอย จงึเกดิการเทขาย
สนิทรพัยต์่างๆ ทัง้ในตลาดหุน้ ตลาดตราสารหนี้ และสนิทรพัยท์างเลอืกทัว่โลก ท าใหร้ฐับาลตอ้งออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ และ
นโยบายผ่อนคลายทางการเงนิมาบรรเทาวิกฤต COVID-19 ยกตวัอย่างเช่น ธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) มมีติปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมฉุกเฉินถึง 2 ครัง้ในเดอืนมนีาคม ลงสู่ระดบั 0% - 0.25% ซึ่งเท่ากบัช่วงวกิฤตการเงนิโลกปี 2551 
พร้อมทัง้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) แบบไม่จ ากัดวงเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ของประเทศไทยไดป้ระกาศปรบัอตัราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครัง้เช่นเดยีวกนั ครัง้ละ 0.25% 
จาก 1.0% เป็น 0.5% ต ่าสุดเป็นประวตัิการณ์ จากการประชุมในเดือนมนีาคม และพฤษภาคม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงนิ และลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อเศรษฐกจิโดยรวม  

ภาพรวมการลงทุนในสนิทรพัย์ทางเลือกประเภทกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์  (Property Fund) ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) ในประเทศไทยนับตัง้แต่ตน้ปี 2563 ปรบัตวัลดลง 
20.5% ซึ่งปรบัตวัลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัย์ฯ (SET Index) ที่ปรบัตวัลดลง 17.0% โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การปรบัตวัลดลงของกองทุนที่มขีนาดใหญ่ในกลุ่ม retail และกลุ่มโรงแรมเป็นหลกั แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะปรบัตวัดขีึ้น
จากการผ่อนคลายภาวะฉุกเฉิน มาตรการเคอร์ฟิว และการกลบัมาเปิดให้บรกิารของธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม กองทุนบวัหลวง
มองว่าหลายธุรกจิยงัคงไดร้บัผลกระทบสบืเนื่องมาจาก COVID-19 และยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัเพื่อกลบัสู่สภาวะปกต ิ 

แนวโน้มการลงทุนของกองทุน B-IR-FOF ทีมจดัการกองทุนฯ จะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีการจ่ายปันผลอย่าง
สม ่าเสมอ และมโีอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้จากการซื้อสนิทรพัยใ์หม่ นอกจากนี้ ดว้ยสภาวะอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง ท า
ใหส้นิทรพัย์ทางเลอืกประเภท Property Fund, REITs และ Infrastructure Fund ยงัมคีวามน่าสนใจในการลงทุน กองทุนบวัหลวง
เชื่อเป็นอย่างยิง่ว่า กองทุน B-IR-FOF จะสรา้งผลตอบแทนทีน่่าพอใจไดใ้นระยะยาว และตอบโจทย์นักลงทุนทีต่้องการกระจายการ
ลงทุนส่วนหนึ่งไปยงัสนิทรพัยท์างเลอืกทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากตราสารทุนและตราสารหนี้ 

ส าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 5 กันยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุน 
B-IR-FOF มมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 เท่ากบั 2,594.81 ลา้นบาท หรอื 9.1280 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีล
การด าเนินงานยอ้นหลงัตัง้แต่จดัตัง้กองทุนคดิเป็น -8.72% ดกีว่าดชันีอ้างองิ ซึ่งมผีลตอบแทนที ่-12.66% ปัจจุบนัทมีจดัการกองทุนฯ 
ได้ให้น ้าหนัก Overweight ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนที่มสีนิทรพัย์ประเภทอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า  เนื่องจาก
เป็นสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก และสามารถจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีก่ าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 Fund Management 
 กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช าระเต็มมูลค่าแลว้ และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั  
ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5.0 
 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 5 กนัยายน 2562 

2. นางสาวสดุารตัน์ ทพิยเทอดธนา 5 กนัยายน 2562 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 5 กนัยายน 2562 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 5 กนัยายน 2562 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 5 กนัยายน 2562 

6. นายชชัวาล สมิะธมันนัท ์ 5 กนัยายน 2562 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 5 กนัยายน 2562 

8. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 5 กนัยายน 2562 

9. นางสาวชนิกานต ์ลลีาธรรมรตัน์ 5 กนัยายน 2562 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 5 กนัยายน 2562 

11. นางสาวศริารตัน์ อรุณจติต ์ 5 กนัยายน 2562 

12. นายปัญญพฒัน์ ประคุณหงัสติ 5 กนัยายน 2562 
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ข้อมลูกองทุน 

 กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานและอสงัหารมิทรพัย์ เป็นกองทุนซึ่งบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมทรพัย์สนิทางเลอืก ประเภทรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่มลีกัษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ลงทุนแบบมคีวามเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ โดย
สดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่เกนิร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และมนีโยบายเปิด
ใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund)   

 นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุน Property และ/หรือ 
REITs และ/หรือกองทุน Infra และ/หรอืกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Property หรอื REITs หรอืกองทุน 
Infra โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส่วนทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives เพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน และ/หรอื Structured Note และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั จะบรหิารกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บวัหลวงโครงสรา้งพื้นฐานและ
อสงัหาริมทรพัย์ ตามข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะท าหน้าที่เก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

1. การเลกิกองทุน กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิหรอืมแีนวโน้ม 
ว่าอาจมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่า 
จะเลกิหรอืไม่เลกิกองทุนกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้  
มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรบัปรุงขอ้ความการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจาก
การทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 
(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏบิตัสิ าหรบัการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระท าทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัลูกคา้ของบรษิทัจดัการ และการลงทุน
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. เพิม่รายชื่อผูส้นับสนุนการขาย 
หรอืรบัซื้อคนื จ านวน 1 ราย 

บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุ 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 29 พ.ค. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 28 ก.พ. 63 

ตัง้แต่จดัตัง้ 
วนัท่ี 5 ก.ย. 62 

1 ปี 
ตัง้แต่ 30 ส.ค. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 31 ส.ค. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 31 ส.ค. 58 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 9.2943  9.4725  10.0000 - - - 

ผลการด าเนินงาน 
ของ B-IR-FOF 

-1.79 -3.64 -8.72 - - - 

เกณฑม์าตรฐาน2 -4.31 -7.82 -12.66 - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

9.913 26.333 19.823 - - - 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.973 23.783 17.813 - - - 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1
 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

2
 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง  

1) ดชันีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET 
Property Fund & REITs Total Return Index) สดัส่วน 50% และ 

2) FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return Index ในสกุลเงนิดอลลาร์สงิคโปร์ ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน สดัส่วน 50% 

3
 % ต่อปี 
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ประวติัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวม) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

รอบการจา่ยเงินปันผล วนัท่ีจ่ายเงินปันผล อตัราจ่ายเงินปันผล 

(บาท/หน่วย) 

- - - 

อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

หมายเหต ุ:  ทุกครัง้ทีจ่่ายปันผล มลูค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน 
มูลค่าตามราคา

ตลาด 
% NAV 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ 1,459,994,325.26 56.27 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน     
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 181,903,745.80 7.01 
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมนิ 215,263,471.50 8.30 
    ขนส่งและโลจิสติกส ์     
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 11,596,480.00 0.45 
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 39,123,825.53 1.51 
  หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์   

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 78,618,807.00 3.03 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 41,871,115.45 1.61 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล 77,943,090.00 3.00 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 29,743,578.27 1.15 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 132,073,570.32 5.09 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 9,808,682.65 0.38 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 57,468,720.00 2.21 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แอล เอช โฮเทล 21,753,540.00 0.84 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 23,912,450.00 0.92 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 36,761,615.10 1.42 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 6,654,822.00 0.26 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 180,259,216.60 6.95 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์   
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 16,872,240.00 0.65 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท 145,371,270.00 5.60 

  เงินฝากธนาคาร     
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA 151,992,108.87 5.86 
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) 1,001,976.17 0.04 
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รายละเอียดการลงทุน 
มูลค่าตามราคา

ตลาด 
% NAV 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 1,136,721,951.53 43.81 

  ประเทศสิงคโปร ์ 1,093,843,902.25 42.16 

    หน่วยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์     
        Keppel DC REIT 107,034,379.94 4.12 
        Sasseur REIT 64,622,096.02 2.49 
        CapitaLand Mall Trust 45,578,750.62 1.76 
        Ascendas REIT 191,066,169.45 7.36 
        CapitaLand Commercial Trust 112,554,080.35 4.34 
        Suntec REIT 29,063,846.84 1.12 
        Mapletree Logistics Trust 137,464,529.69 5.30 
        Keppel REIT 98,855,848.14 3.81 
        Frasers Centrepoint Trust 27,221,523.84 1.05 
        Mapletree Industrial Trust 177,723,636.03 6.85 
        Mapletree Commercial Trust 37,218,128.64 1.43 
        AIMS AMP Capital Industrial REIT 65,440,912.69 2.52 
  เงินฝากธนาคาร     
        สกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ 42,878,049.28 1.65 
      

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 2,594,810,264.41 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 9.1280 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ - - 
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ 

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
56.28 2.17 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ - - 
4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ 

หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่องการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัสว่นการลงทุนสงูสดุในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนกนัยายน 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้เป็นรายตวั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้
ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
จ ากดั (มหาชน)  

- - AAA - 95,718,061.02 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  

- - AA+(tha) - 1,001,976.17 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 
(มหาชน)  

- - AAA - 56,274,047.85 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่าทีสุ่ด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

 อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
ความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

 อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 23,983.99  0.89  

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 731.81  0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 1,330.56  0.05  

ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 3,634.46  0.14  

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธช์ว่งเสนอขายครัง้แรก (Advertising Expense - IPO) 1,622.78  0.06  

ค่าโฆษณาหลงัเสนอขายครัง้แรก (Advertising Expense - Post IPO) 1,494.95  0.06  

ค่าจดัพมิพส์มุดแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Passbook Printing) 1,050.40  0.04  

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 7,696.94 0.29 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 1,178.86  0.04  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 35,027.82  1.30 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการค านวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  

PTR = Min (ซือ้ทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   

PTR = 922,667,896.36 
  2,688,341,586.51 
   

PTR = 0.34 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทนุ 
เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีน่ ามาค านวณ
รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภททีโ่ดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น 
โดย PTR ค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  

ล าดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี)สงิคโปร(์  25.91 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี)สงิคโปร(์  12.86 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ )สงิคโปร(์ 11.24 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ )ประเทศไทย( จ ากดั  6.11 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ )สงิคโปร(์ 5.93 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ )ประเทศไทย( จ ากดั    5.80 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั   5.09 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ )ประเทศไทย( จ ากดั )มหาชน(   4.99 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี)ประเทศไทย( จ ากดั 4.64 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั )มหาชน(    3.57 

11 อื่นๆ 13.86 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 8,235,727.99 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย ์(“กองทุน” ) 
ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 
(วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชี
ท่ีส าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อใหผู้บ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 21 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบดุล

ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 2,609,605,360.54 บาท) 3, 6, 7, 8 2,387,293,633.48   
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5, 6, 8 202,666,391.53
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 6, 8 13,631,506.53
จากการขายเงินลงทุน 344,842.70
รวมสินทรัพย์ 2,603,936,374.24

หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,875,254.76
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 2,206,098.63
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,149.63
หน้ีสินอ่ืน 32,606.81

รวมหน้ีสิน 9,126,109.83
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,594,810,264.41

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,842,672,851.62
ขาดทุนสะสม

บญัชีปรับสมดุล (12,949,845.45)
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน (234,912,741.76)
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,594,810,264.41

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.1280                     
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 284,267,285.1619  
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 12,077,800    178,751,440.00       7.49
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ต จสัมิน 21,313,215    215,263,471.50       9.02
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 5,862,700      77,387,640.00         3.24
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 3,491,500      41,199,700.00         1.73
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 13,555,320    77,943,090.00         3.26
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 2,389,100      29,147,020.00         1.22
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 8,765,751      130,609,689.90       5.47
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 750,100         9,676,290.00           0.41
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 3,123,300      57,468,720.00         2.41
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 2,132,700      21,753,540.00         0.91
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 1,278,200      16,872,240.00         0.71
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 2,517,100      23,912,450.00         1.00
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์หมราช 4,471,400      35,994,770.00         1.51
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 1,742,100      6,654,822.00           0.28
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท 8,121,300      145,371,270.00       6.09
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเม่ียม โกรท 12,097,934    180,259,216.60       7.55

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 1,870,400      11,596,480.00         0.48
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 3,844,300      38,827,430.00         1.62

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ 1,298,689,280.00   54.40
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

Keppel DC REIT 1,583,360      105,449,020.95       4.42
Sasseur Real Estate Investment Trust 3,573,700      63,385,466.11         2.66
CapitaLand Mall Trust 1,016,100      45,578,750.62         1.91
Ascendas Real Estate Investment Trust 2,514,640      191,066,169.45       8.00
CapitaLand Commercial Trust 2,927,400      112,554,080.35       4.71
Suntec Real Estate Investment Trust 907,100         29,063,846.84         1.22
Mapletree Logistics Trust 2,873,300      136,119,771.67       5.70
Keppel REIT 4,113,800      98,855,848.14         4.14
Frasers Centrepoint Trust 472,000         27,221,523.84         1.14
Mapletree Industrial Trust 2,546,100      177,723,636.03       7.44
Mapletree Commercial Trust 847,000         37,218,128.64         1.56
AIMS APAC REIT 2,343,795      64,368,110.84         2.70

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1,088,604,353.48   45.60

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,609,605,360.54 บาท) 2,387,293,633.48   100.00
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 5 กันยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ บาท
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 6 113,457,522.80
รายไดด้อกเบ้ีย 6 1,488,792.42
รายไดอ่ื้น 1,297,810.44

รวมรายได้ 116,244,125.66
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 25,662,873.74
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 783,036.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 6 1,423,703.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00
ภาษีเงินได้ 223,318.85
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 9,271,202.35

รวมค่าใชจ่้าย 37,424,135.15
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 78,819,990.51

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (90,975,422.54)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (222,311,727.06)
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (445,582.67)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (313,732,732.27)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (234,912,741.76)
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 5 กันยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 78,819,990.51
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (90,975,422.54)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (222,311,727.06)
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (445,582.67)

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (234,912,741.76)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด

มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 2,804,185,889.32
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด 566,017,386.14
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งงวด (540,480,269.29)

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,829,723,006.17
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด 2,594,810,264.41
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                           
สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 2,594,810,264.41

หน่วย
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเร่ิมแรก 280,418,588.9320
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด 61,936,963.6730
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งงวด (58,088,267.4431)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 284,267,285.1619
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 5 กันยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (234,912,741.76)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุน (3,547,216,141.58)  
การขายเงินลงทุน 846,635,358.50      
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย (13,622,246.50)
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (344,842.70)
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,875,254.76
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,206,098.63
การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,149.63
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 32,606.81
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 90,975,422.54
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 222,311,727.06
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (814,399.35)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,627,861,753.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 2,804,185,889.32
การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 566,017,386.14
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (540,480,269.29)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,829,723,006.17
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 201,861,252.21
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด -                           
กระทบยอดรายการก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 805,139.32              
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 202,666,391.53
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานและอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 5 กันยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 10.0000
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.2729
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.3320)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.8113)
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ** (0.0016)

ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.8720)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.1280

อตัราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) (8.74)

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 2,594,810       
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 1.39                
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 4.32                
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) *** 163.47            

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งงวด

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
        ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัที ่31 สิงหาคม 2563  

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย ์(“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 มีจ านวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยห์รือทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนัของบริษทั
จัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้ งน้ีกองทุนจะเข้าท าสัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี
ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงิน
ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง 
ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวด แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป   
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4. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

5. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

   บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

เงินสด      

เงินท่ีดูแลโดยธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)      

– เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ   42,878,049.28  - 

เงินฝากธนาคาร      

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   7,876,461.87  0.125 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   95,666,494.56  0.25 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)   56,245,385.82  0.30 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร   202,666,391.53   

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส าคญักับบริษทัจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดังกล่าวส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
มีดังต่อไปน้ี 

   บาท  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   25,662,873.74  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,423,703.36  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  81,677.00  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ  101,972.98  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  16,952.38  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทุน  56,587,200.00  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้  293,659.55  ราคาตลาด 
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   บาท  นโยบายการก าหนดราคา 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

รายไดเ้งินปันผล  12,269,557.30  ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือเงินลงทนุ  426,006,369.77  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน  88,514,235.62  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

   บาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   2,034,333.32 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร   7,876,461.87 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย   769.06 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย   41,502.74 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

เงินลงทุน   346,002,741.50 

ลูกหน้ีจากเงินปันผล   671,415.45 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น        
จ านวนเงิน 4,393.85 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 163.47 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 

8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  
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ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนดงัน้ี 

รายการ  ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  47,566,387.90 

เงินสด  1,873,549.30 

ลูกหน้ีจากเงินปันผล  228,941.22 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารวา่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าใหร้าคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี 
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ล าดบัท่ี รายช่ือ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถื้อหุ้น 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่
เหน็ด้วย หรอืงดออก

เสียง สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

15 ต.ค. 62 Mapletree Commercial Trust 1 3 0 0 - 

23 ต.ค. 62 Keppel DC REIT 1 2 0 0 - 

5 พ.ย. 62 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์แอล เอช โฮเทล 

1 8 0 1 วาระที ่4 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

20 พ.ย. 62 Mapletree logistics trust 1 1 0 0 - 

27 พ.ย. 62 Ascendas Real Estate Investment 
Trust 

1 1 0 0 - 

13 ม.ค. 63 Frasers Centerpoint Trust 1 3 0 0 - 

27 ม.ค. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

1 8 0 1 วาระที ่9 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

27 ม.ค. 63 กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่
อนาคตประเทศไทย 

1 5 0 1 วาระที ่6 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง  

21 ก.พ. 63 Mapletree logistics trust 1 1 0 0 - 

1 ม.ิย. 63 Keppel DC REIT 1 5 0 0 - 

4 ม.ิย. 63 Keppel REIT 1 8 0 0 - 

10 ม.ิย. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม 
โกรท 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

16 ม.ิย. 63 Suntec Real Estate Investment Trust 1 4 0 0 - 

17 ม.ิย. 63 Sasseur Real Estate Investment 
Trust 

1 3 0 0 - 

23 ม.ิย. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 

1 7 0 2 วาระที ่1 พจิารณารบัรอง
รายงานการประชมุสามญั
ผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 
2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

26 ม.ิย. 63 CapitaLand Commercial Trust 1 4 0 0 - 

26 ม.ิย. 63 CapitaLand Mall Trust 1 4 0 0 - 
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วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่
เหน็ด้วย หรอืงดออก

เสียง สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

29 ม.ิย. 63 Ascendas Real Estate Investment 
Trust 

1 4 0 0 - 

14 ก.ค. 63 Mapletree logistics trust 1 3 0 0 - 

15 ก.ค. 63 Mapletree Industrial Trust 1 3 0 0 - 

21 ก.ค. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
อมิแพค็โกรท 

1 5 0 1 วาระที ่6 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

22 ก.ค. 63 Mapletree Commercial Trust 1 3 0 0 - 

3 ส.ค. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

1 1 0 1 วาระที ่2 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

11 ส.ค. 63 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

1 4 0 1 วาระที ่4 พจิารณา 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

17 ส.ค. 63 AIMS APAC REIT 1 3 0 0 - 

27 ส.ค. 63 Mapletree Industrial Trust 1 1 0 0 - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 
 และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 


	Annual Report - B-IR-FOF (31-08-63) 2.pdf
	Binder1.pdf
	B-IR-FOF_Opi T 31.08.2020_Draft
	B-IR-FOF_FS 31.08.2020_Draft
	B-IR-FOF_NoteT 31.08.2020_Draft





