รายงานประจาปี
กองทุนเปิ ดฟั นด์ออฟฟั นด์บวั หลวงโครงสร้างพื้นฐาน
และอสังหาริมทรัพย์
B-IR-FOF
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ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2563

สารบัญ
ความเห็นของบริษทั จัดการ

1

ข้อมูลบริษทั จัดการ

2

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

2

ข้อมูลกองทุน

3

การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บญ
ั ชี

4

ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

5

ผลการดาเนินงานของกองทุน

6

ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลของกองทุน

7

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน

8

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือเงินฝาก

10

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือเงินฝาก ทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

11

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษทั นายหน้าทีไ่ ด้รบั ค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และงบการเงิน

15

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

30

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน

31

แบบรายงานการใช้สทิ ธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็ นผูถ้ อื หุน้

32

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

34
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ท่านผู้ถือหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดฟันด์ออฟฟันด์บวั หลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)

นับตัง้ แต่ต้นปี 2563 ตลาดหุน้ ไทยและทัวโลกถู
่
กกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทีท่ วีความรุนแรงมากตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทาให้เกิดความวิตกกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงเกิดการเทขาย
สินทรัพย์ต่างๆ ทัง้ ในตลาดหุน้ ตลาดตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทัวโลก
่
ทาให้รฐั บาลต้องออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ และ
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินมาบรรเทาวิกฤต COVID-19 ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมฉุ กเฉินถึง 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคม ลงสู่ระดับ 0% - 0.25% ซึ่งเท่ากับช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2551
พร้อ มทัง้ ประกาศใช้ม าตรการผ่ อ นคลายเชิง ปริม าณ (QE) แบบไม่ จ ากัด วงเงิน เพื่อ เพิ่ม สภาพคล่ อ งในระบบเศรษฐกิจ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของประเทศไทยได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครัง้ เช่นเดียวกัน ครัง้ ละ 0.25%
จาก 1.0% เป็ น 0.5% ต่ าสุดเป็ นประวัติการณ์ จากการประชุมในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ บรรเทาปั ญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน และลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) ในประเทศไทยนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ปรับตัวลดลง
20.5% ซึ่งปรับตัวลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ที่ปรับตัวลดลง 17.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การปรับตัวลดลงของกองทุนที่มขี นาดใหญ่ในกลุ่ม retail และกลุ่มโรงแรมเป็ นหลัก แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะปรับตัวดีข้นึ
จากการผ่อนคลายภาวะฉุ กเฉิน มาตรการเคอร์ฟิว และการกลับมาเปิ ดให้บริการของธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม กองทุนบัวหลวง
มองว่าหลายธุรกิจยังคงได้รบั ผลกระทบสืบเนื่องมาจาก COVID-19 และยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ
แนวโน้ มการลงทุ นของกองทุน B-IR-FOF ทีมจัด การกองทุ นฯ จะมุ่ งเน้ นลงทุน ในหน่ วยลงทุ นที่มีการจ่ายปั นผลอย่าง
สม่าเสมอ และมีโอกาสเติบโตเพิม่ ขึน้ จากการซื้อสินทรัพย์ใหม่ นอกจากนี้ ด้วยสภาวะอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้สนิ ทรัพย์ทางเลือกประเภท Property Fund, REITs และ Infrastructure Fund ยังมีความน่ าสนใจในการลงทุน กองทุนบัวหลวง
เชื่อเป็ นอย่างยิง่ ว่า กองทุน B-IR-FOF จะสร้างผลตอบแทนทีน่ ่ าพอใจได้ในระยะยาว และตอบโจทย์นักลงทุนทีต่ ้องการกระจายการ
ลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินทรัพย์ทางเลือกทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจากตราสารทุนและตราสารหนี้
สาหรับ การลงทุน ตัง้ แต่ว นั ที่ 5 กัน ยายน 2562 (วัน จดทะเบีย นจัด ตัง้ กองทุน ) ถึง วัน ที่ 31 สิง หาคม 2563 กองทุน
B-IR-FOF มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 2,594.81 ล้านบาท หรือ 9.1280 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผล
การดาเนินงานย้อนหลังตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนคิดเป็ น -8.72% ดีกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีผลตอบแทนที่ -12.66% ปั จจุบนั ทีมจัดการกองทุนฯ
ได้ให้น้ าหนัก Overweight ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนที่มสี นิ ทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้าให้เช่า เนื่องจาก
เป็ นสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก และสามารถจ่ายเงินปั นผลได้อย่างสม่าเสมอ
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คามั ่นว่าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าหนด และยึดมั ่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริ ษทั จัดการ
บริษัท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จ ากัด จดทะเบีย นเป็ น บริษัท จ ากัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รบั ชาระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
Asia Financial Holdings Ltd.
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ร้อยละ
75.0
10.0
10.0
5.0

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกลู
นายเจฟ สุธโี สภณ
นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดฟั นด์ออฟฟั นด์บวั หลวงโครงสร้างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์ เป็ นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. ให้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อระดมเงินจากผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000
ล้านบาท ประกอบด้วยหน่ วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่ วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมทรัพย์สนิ ทางเลือก ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่มลี กั ษณะเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ โดย
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมีนโยบายเปิ ด
ให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายการลงทุน กองทุ นมีน โยบายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในหน่ วยลงทุ นของกองทุน Property และ/หรือ
REITs และ/หรือกองทุน Infra และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้ นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Property หรือ REITs หรือกองทุ น
Infra โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน และ/หรือ Structured Note และ/หรือหน่ วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดฟั นด์ออฟฟั นด์บวั หลวงโครงสร้างพื้นฐานและ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ตามข้อ บังคับ ที่กาหนดไว้ใ นหนัง สือ ชี้ช วน ตลอดจนภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทาหน้ าที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษทั จัดการอย่างใกล้ชดิ
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
เรื่อง
1. การเลิกกองทุน

2. ปรับปรุงข้อความการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจาก
การทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Dollar/ Soft Commission)
3. เพิม่ รายชื่อผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน จานวน 1 ราย

รายละเอียด
กรณีมกี ารขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ หรือมีแนวโน้ม
ว่าอาจมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ เกินกว่า 2 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการอาจใช้ดุลยพินจิ ในการพิจารณาว่า
จะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตั สิ าหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ลูกค้าของบริษทั จัดการ และการลงทุน
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั จัดการ
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

วันที่มีผล
4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป

B-IR-FOF | 4

B-IR-FOF | 5

ผลการดาเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
3 เดือน

% ตามช่วงเวลา
6 เดือน
ตัง้ แต่จดั ตัง้

% ต่อปี
3 ปี

1 ปี

5 ปี

ตัง้ แต่ 29 พ.ค. 63 ตัง้ แต่ 28 ก.พ. 63 วันที่ 5 ก.ย. 62 ตัง้ แต่ 30 ส.ค. 62 ตัง้ แต่ 31 ส.ค. 60 ตัง้ แต่ 31 ส.ค. 58

มูลค่าหน่ วยลงทุน1 (บาท)

9.2943

9.4725

10.0000

-

-

-

ผลการดาเนิ นงาน
ของ B-IR-FOF

-1.79

-3.64

-8.72

-

-

-

เกณฑ์มาตรฐาน2

-4.31

-7.82

-12.66

-

-

-

9.913

26.333

19.823

-

-

-

10.973

23.783

17.813

-

-

-

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดาเนิ นงาน
ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
1
2

3

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการต้นรอบทีใ่ ช้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Property Fund & REITs Total Return Index) สัดส่วน 50% และ
2) FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return Index ในสกุล เงิน ดอลลาร์ส งิ คโปร์ ปรับด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%
% ต่อปี
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ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลของกองทุน
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รอบการจ่ายเงิ นปันผล

วันที่จ่ายเงิ นปันผล

-

-

อัตราจ่ายเงิ นปันผล
(บาท/หน่ วย)
-

อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะต้องไม่ทาให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทพ่ี จิ ารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้
หมายเหตุ : ทุกครัง้ ทีจ่ ่ายปั นผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจานวนเงินทีจ่ ่ายปั นผล
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน
ขนส่งและโลจิสติ กส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
หน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง เค.อี. รีเทล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติ ธานี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
หน่ วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
เงิ นฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% NAV

1,459,994,325.26

56.27

181,903,745.80
215,263,471.50

7.01
8.30

11,596,480.00
39,123,825.53

0.45
1.51

78,618,807.00
41,871,115.45
77,943,090.00
29,743,578.27

3.03
1.61
3.00
1.15

132,073,570.32
9,808,682.65
57,468,720.00
21,753,540.00
23,912,450.00
36,761,615.10
6,654,822.00
180,259,216.60

5.09
0.38
2.21
0.84
0.92
1.42
0.26
6.95

16,872,240.00
145,371,270.00

0.65
5.60

151,992,108.87
1,001,976.17

5.86
0.04
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รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ประเทศสิ งคโปร์
หน่ วยทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Keppel DC REIT
Sasseur REIT
CapitaLand Mall Trust
Ascendas REIT
CapitaLand Commercial Trust
Suntec REIT
Mapletree Logistics Trust
Keppel REIT
Frasers Centrepoint Trust
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Commercial Trust
AIMS AMP Capital Industrial REIT
เงิ นฝากธนาคาร
สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% NAV

1,136,721,951.53
1,093,843,902.25

43.81
42.16

107,034,379.94
64,622,096.02
45,578,750.62
191,066,169.45
112,554,080.35
29,063,846.84
137,464,529.69
98,855,848.14
27,221,523.84
177,723,636.03
37,218,128.64
65,440,912.69

4.12
2.49
1.76
7.36
4.34
1.12
5.30
3.81
1.05
6.85
1.43
2.52

42,878,049.28

1.65

2,594,810,264.41
9.1280
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือเงิ นฝาก
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
กลุ่มของตราสาร

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุม่ ตราสารของธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รองผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน
3. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
4. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
หรือไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5. ตราสารทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่องการลงทุนของกองทุน
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ทีค่ าดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2563

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)
56.28

% NAV

-

-

-

-

-

-

2.17
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รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือเงิ นฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ประเภท

ผูอ้ อก

1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด )มหาชน(
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จากัด
)มหาชน(
3. เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จากัด
)มหาชน(

ผูค้ า้
วันครบ
ประกัน/ กาหนด
ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง
-

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่าหน้ าตั ๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

AAA

-

95,718,061.02

-

-

AA+(tha)

-

1,001,976.17

-

-

AAA

-

56,274,047.85

ตารางแสดงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทาโดยบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch
AAA (tha)

TRIS/ S&P’s
AAA

Moody’s
Aaa

AA+ (tha)
AA (tha)
AA- (tha)
A+ (tha)
A (tha)
A- (tha)
BBB+ (tha)
BBB (tha)
BBB- (tha)

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

คาอธิ บาย
อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่าทีส่ ุด
มีความสามารถสูงสุดในการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลา
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ความเสีย่ งอยู่ในระดับต่า

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
 อันดับความน่ าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือภายในระดับเดียวกัน
 อันดับความน่าเชือ่ ถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุน
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (Withholding Tax)
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชว่ งเสนอขายครัง้ แรก (Advertising Expense - IPO)
ค่าโฆษณาหลังเสนอขายครัง้ แรก (Advertising Expense - Post IPO)
ค่าจัดพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 (Other Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
1

2
3

จานวนเงิ น
หน่ วย : พันบาท
23,983.99
731.81
1,330.56
3,634.46
1,622.78
1,494.95
1,050.40
7,696.94
1,178.86
35,027.82

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0.89
0.03
0.05
0.14
0.06
0.06
0.04
0.29
0.04
1.30

เป็ นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

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

PTR =

0.34

หมายเหตุ : PTR เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมจาก Trading cost ทีจ่ ะทาให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะทีก่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทีน่ ามาคานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลีย่ นมือเพือ่ การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริ ษทั นายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าสูงสุดสิ บอันดับแรก
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อบริษทั นายหน้ า
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี )สิงคโปร์(
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี )สิงคโปร์(
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส )สิงคโปร์(
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส )ประเทศไทย( จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง )สิงคโปร์(
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส )ประเทศไทย( จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง )ประเทศไทย( จากัด )มหาชน(
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี )ประเทศไทย( จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด )มหาชน(
อื่นๆ
รวมทัง้ สิ้ น

อัตราส่วนค่านายหน้ า (%)
25.91
12.86
11.24
6.11
5.93
5.80
5.09
4.99
4.64
3.57
13.86
100.00

ค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 8,235,727.99 บาท
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และงบการเงิ น
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดฟันด์ออฟฟันด์บวั หลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทุน” )
ซึ่ งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562
(วันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที่ สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ นข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ของกองทุ น เปิ ดฟั น ด์ออฟฟั น ด์บัวหลวงโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
อสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทาง
การเงินที่สาคัญสาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกองทุ น ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เ สมอไป ข้อ มูล ที่ ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาดและถื อ ว่า มี ส าระสาคัญ
เมื่ อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้า พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ป ของข้า พเจ้าขึ้ นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชีข องข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 21 กันยายน 2563
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,609,605,360.54 บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

บาท

3, 6, 7, 8
5, 6, 8

2,387,293,633.48
202,666,391.53

6, 8

13,631,506.53
344,842.70
2,603,936,374.24

6

6,875,254.76
2,206,098.63
12,149.63
32,606.81
9,126,109.83
2,594,810,264.41
2,842,672,851.62
(12,949,845.45)
(234,912,741.76)
2,594,810,264.41
9.1280
284,267,285.1619
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสั งหาริมทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ชื่ อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง เค.อี.รี เทล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

12,077,800
21,313,215

178,751,440.00
215,263,471.50

7.49
9.02

5,862,700
3,491,500
13,555,320
2,389,100

77,387,640.00
41,199,700.00
77,943,090.00
29,147,020.00

3.24
1.73
3.26
1.22

8,765,751
750,100
3,123,300
2,132,700
1,278,200
2,517,100
4,471,400
1,742,100
8,121,300

130,609,689.90
9,676,290.00
57,468,720.00
21,753,540.00
16,872,240.00
23,912,450.00
35,994,770.00
6,654,822.00
145,371,270.00

5.47
0.41
2.41
0.91
0.71
1.00
1.51
0.28
6.09

12,097,934
1,870,400
3,844,300

180,259,216.60
11,596,480.00
38,827,430.00
1,298,689,280.00

7.55
0.48
1.62
54.40
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสั งหาริมทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ชื่ อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Keppel DC REIT
Sasseur Real Estate Investment Trust
CapitaLand Mall Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust
CapitaLand Commercial Trust
Suntec Real Estate Investment Trust
Mapletree Logistics Trust
Keppel REIT
Frasers Centrepoint Trust
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Commercial Trust
AIMS APAC REIT
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,609,605,360.54 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

1,583,360
3,573,700
1,016,100
2,514,640
2,927,400
907,100
2,873,300
4,113,800
472,000
2,546,100
847,000
2,343,795

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

105,449,020.95
63,385,466.11
45,578,750.62
191,066,169.45
112,554,080.35
29,063,846.84
136,119,771.67
98,855,848.14
27,221,523.84
177,723,636.03
37,218,128.64
64,368,110.84
1,088,604,353.48

4.42
2.66
1.91
8.00
4.71
1.22
5.70
4.14
1.14
7.44
1.56
2.70
45.60

2,387,293,633.48

100.00
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์
งบกาไรขาดทุน
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
6
6

3
4, 6
4
4, 6

6

บาท
113,457,522.80
1,488,792.42
1,297,810.44
116,244,125.66
25,662,873.74
783,036.85
1,423,703.36
60,000.00
223,318.85
9,271,202.35
37,424,135.15
78,819,990.51

3
(90,975,422.54)
(222,311,727.06)
(445,582.67)
(313,732,732.27)
(234,912,741.76)
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
บาท
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่ มแรก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างงวด
การเพิม่ ขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
สินทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด

78,819,990.51
(90,975,422.54)
(222,311,727.06)
(445,582.67)
(234,912,741.76)
2,804,185,889.32
566,017,386.14
(540,480,269.29)
2,829,723,006.17
2,594,810,264.41
2,594,810,264.41
หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเริ่ มแรก
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างงวด
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

280,418,588.9320
61,936,963.6730
(58,088,267.4431)
284,267,285.1619
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์
งบกระแสเงินสด
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
การซื้ อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การเพิม่ ขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิม่ ขึ้นในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
การเพิม่ ขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่ มแรก
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึ้นสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
กระทบยอดรายการกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(234,912,741.76)

(3,547,216,141.58)
846,635,358.50
(13,622,246.50)
(344,842.70)
6,875,254.76
2,206,098.63
12,149.63
32,606.81
90,975,422.54
222,311,727.06
(814,399.35)
(2,627,861,753.96)
2,804,185,889.32
566,017,386.14
(540,480,269.29)
2,829,723,006.17
201,861,252.21
805,139.32
202,666,391.53
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
บาท
ข้อมูลผลการดาเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่ มแรก
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **
ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนการเงินที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%) ***

10.0000
0.2729
(0.3320)
(0.8113)
(0.0016)
(0.8720)
9.1280
(8.74)

2,594,810
1.39
4.32
163.47

ข้อมูลเพิม่ เติม
* คานวณจากจานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกาไรหรื อขาดทุน
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้ อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความผันผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้ อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซื้ อหรื อ
ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ งซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดฟันด์ ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์
กองทุนเปิ ดฟันด์ออฟฟันด์บวั หลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 มีจานวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 500 ล้านหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรื อ
กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ นฐาน และ/หรื อ กองทุ น รวมอี ที เ อฟ (ETF) ที่ เ น้น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยมีสัดส่ วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และสัดส่ วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันของบริ ษทั
จัด การ ในสั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 60 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ทั้ง นี้ กองทุ น จะเข้า ท าสัญ ญาอนุ พ ัน ธ์
(Derivatives) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงิน
ได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชีสาหรับกิจการที่
ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
การแบ่งปั นส่วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปั นผล
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนที่ มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขายครั้ง
ล่าสุดของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน

กาไรหรื อขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ณ
วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาหน่ายเงินลงทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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4.

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย

5.

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
บาท
เงินสด
เงินที่ดูแลโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
– เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

6.

อัตราดอกเบี้ย (%)

42,878,049.28

-

7,876,461.87
95,666,494.56
56,245,385.82

0.125
0.25
0.30

202,666,391.53

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทุ น มี ร ายการธุ รกิ จ ระหว่า งกัน ที่ ส าคัญ กับบริ ษทั จัด การและกิ จ การอื่ น ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อ
กรรมการเดี ยวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุ น รายการที่ สาคัญดังกล่าวสาหรั บงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
มี ดังต่อไปนี้
บาท

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

25,662,873.74

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

1,423,703.36

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อเงินลงทุน

81,677.00

ราคาตลาด

101,972.98

ราคาตลาด

16,952.38

ราคาตลาด

56,587,200.00

ราคาตลาด

293,659.55

ราคาตลาด

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
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บาท

นโยบายการกาหนดราคา

กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
รายได้เงินปันผล

12,269,557.30

ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อเงินลงทุน

426,006,369.77

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

88,514,235.62

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

2,034,333.32

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

7,876,461.87
769.06
41,502.74

กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เงินลงทุน
ลูกหนี้จากเงินปันผล
7.

346,002,741.50
671,415.45

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ื อขายเงิ นลงทุนสาหรั บงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ น
จานวนเงิน 4,393.85 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 163.47 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด

8.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อ
การค้า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
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ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิ น
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 กองทุ นมี บัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังนี้
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินสด
ลูกหนี้จากเงินปันผล

ดอลลาร์สิงค์โปร์
47,566,387.90
1,873,549.30
228,941.22

ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
9.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่ งปี
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ลาดับที่
1
2

รายชื่อ
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิ ออกเสียง (Voting) กรณี กองทุนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
วันที่
ใช้สิทธิ

บริษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จานวน จานวนครังที
้ ่ลงมติ ตามวาระ
ครัง้
การประชุม
ที่เชิ ญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

15 ต.ค. 62 Mapletree Commercial Trust
23 ต.ค. 62 Keppel DC REIT
5 พ.ย. 62 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
20 พ.ย. 62 Mapletree logistics trust
27 พ.ย. 62 Ascendas Real Estate Investment
Trust
13 ม.ค. 63 Frasers Centerpoint Trust
27 ม.ค. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
27 ม.ค. 63 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
อนาคตประเทศไทย
21 ก.พ. 63 Mapletree logistics trust
1 มิ.ย. 63 Keppel DC REIT
4 มิ.ย. 63 Keppel REIT
10 มิ.ย. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม
โกรท
16 มิ.ย. 63 Suntec Real Estate Investment Trust
17 มิ.ย. 63 Sasseur Real Estate Investment
Trust
23 มิ.ย. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช

1
1
1

3
2
8

0
0
0

0
0
1

1
1

1
1

0
0

0
0

1
1

3
8

0
0

0
1

1

5

0

1

1
1
1
1

1
5
8
9

0
0
0
0

0
0
0
1

1
1

4
3

0
0

0
0

1

7

0

2

26 มิ.ย. 63 CapitaLand Commercial Trust
26 มิ.ย. 63 CapitaLand Mall Trust

1
1

4
4

0
0

0
0

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่
เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี
2562 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
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วันที่
ใช้สิทธิ

บริษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จานวน จานวนครังที
้ ่ลงมติ ตามวาระ
ครัง้
การประชุม
ที่เชิ ญ สนับสนุน คัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

29 มิ.ย. 63 Ascendas Real Estate Investment
Trust
14 ก.ค. 63 Mapletree logistics trust
15 ก.ค. 63 Mapletree Industrial Trust
21 ก.ค. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อิมแพ็คโกรท

1

4

0

0

1
1
1

3
3
5

0
0
0

0
0
1

22 ก.ค. 63 Mapletree Commercial Trust
3 ส.ค. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
11 ส.ค. 63 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
17 ส.ค. 63 AIMS APAC REIT
27 ส.ค. 63 Mapletree Industrial Trust

1
1

3
1

0
0

0
1

1

4

0

1

1
1

3
1

0
0

0
0

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่
เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง
วาระที่ 6 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
-
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

ผลประโยชน์ที่ได้รบั
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
Conference Call, Adhoc Update, SMS
(มหาชน)
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
Conference Call, Adhoc Update
(มหาชน)
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส
Conference Call, Adhoc Update
(ประเทศไทย) จากัด
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
Conference Call, Adhoc Update
(ประเทศไทย) จากัด
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
Conference Call และเอกสาร Research
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี
Conference Call, Adhoc Update
(ประเทศไทย) จากัด
และเอกสาร Research
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
Conference Call, Adhoc Update
(ประเทศไทย) จากัด
และเอกสาร Research

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 21 กันยายน 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

