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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน&อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การเลีย้งชีพ 
(B-IR-FOFRMF) 

นับตัง้แต่ตน้ปี 2563 ตลาดหุน้ไทย และโลกถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทีท่วคีวามรุนแรงมากตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์ท าใหเ้ศรษฐกจิท่ัวโลกเขา้สูภ่าวะถดถอยจากภาวะโรคระบาดทีข่ยายวงกวา้ง นักลงทุน

มีการเทขายสนิทรัพยต์่างๆ ออกมา ทัง้ในตลาดหุน้ ตลาดตราสารหนี้ และสนิทรัพย์ทางเลือกท่ัวโลก จนท าใหร้ัฐบาลในหลาย

ประเทศมีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ และนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ เพื่อบรรเทาวกิฤต COVID-19 ยกตัวอย่างเช่น 

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มมีตปิรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายในการประชมุฉุกเฉินถงึ 2 ครัง้ในเดอืนมนีาคม ลงสูร่ะดับ 0% - 0.25% 

ซึง่เท่ากับช่วงวกิฤตการเงนิโลกปี 2551 พรอ้มทัง้ประกาศใชม้าตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) แบบไม่จ ากัดวงเงนิ เพื่อเพิม่

สภาพคลอ่งในระบบเศรษฐกจิ และคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ของประเทศไทยไดป้ระกาศปรับอัตราดอกเบีย้นโยบายลง 

2 ครัง้เช่นเดยีวกันจากการประชุมในเดอืนมนีาคม และพฤษภาคม ครัง้ละ 0.25% จาก 1.0% เป็น 0.5% ต ่าสุดเป็นประวัตกิารณ์ 

เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไดร้ับผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงนิ และลดผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อ

เศรษฐกจิโดยรวม  

ภาพรวมการลงทุนในสนิทรัพยท์างเลอืกประเภทกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(Property Fund) ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหารมิทรัพย ์(REITs) และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ในประเทศไทยนับตัง้แต่ตน้ปี 2563 ปรับตัว

ลดลง 28.6% ซึง่ปรับตัวลดลงมากกว่าเมือ่เทยีบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย ์(SET Index) ทีป่รับตัวลดลง 22.0% โดยมสีาเหตุหลัก

มาจากการปรับตัวลดลงของกองทุนในกลุม่ retail และกลุม่โรงแรมเป็นหลัก ทีไ่ดร้ับผลกระทบทางลบโดยตรงจาก COVID-19 และ

เศรษฐกจิที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลใหใ้นระยะสัน้ยังคงไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กองทุนบัวหลวงมองว่า

สถานการณ์ในประเทศจะเริม่ปรับตัวดขี ึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป นับตัง้แต่เริม่มกีารผ่อนคลาย Lockdown ท าใหภ้าคธุรกจิต่างๆ 

เริม่กลับมาใหบ้รกิาร  

แนวโนม้การลงทุนของกองทุน B-IR-FOFRMF ต่อจากนี้ ทมีจัดการกองทุนฯ จะมุ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนทีม่กีารจ่าย

ปันผลอย่างสม ่าเสมอ และมีโอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้จากการซือ้สนิทรัพยใ์หม่ นอกจากนี้ ดว้ยสภาวะอัตราดอกเบีย้ที่อยู่ในระดับต ่า

อย่างต่อเนื่อง ท าใหส้นิทรัพย์ทางเลือกประเภท Property Fund, REITs และ Infrastructure Fund ยังมีความน่าสนใจลงทุน 

กองทนุบัวหลวงเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า กองทนุจะสรา้งผลตอบแทนทีน่่าพอใจไดใ้นระยะยาว และตอบโจทยนั์กลงทนุทีต่อ้งการกระจาย

การลงทนุสว่นหนึง่ไปยังสนิทรัพยท์างเลอืกทีม่ลัีกษณะแตกตา่งจากหุน้และตราสารหนี้ 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 13 พฤศจกิายน 2562  (วันจดทะเบยีนจัดตัง้กองทุน) ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุน 

B-IR-FOFRMF มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 166.35 ลา้นบาท หรอื 8.7915 บาทตอ่หน่วยลงทนุ และมี

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลังตัง้แต่จัดตัง้กองทนุคดิเป็น -12.08% ดกีวา่ดัชนีอา้งองิ ซึง่มผีลตอบแทนที ่-18.28% ปัจจุบันทมีจัดการ

กองทุนฯ ไดใ้หน้ ้าหนัก Overweight ในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และกองทุนที่มีสนิทรัพยป์ระเภทอาคารคลังสนิคา้ใหเ้ช่า

เนื่องจากเป็นสนิทรัพยท์ีไ่ม่ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก สามารถจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และ Data Centre

ทีม่กีารเตบิโตสงูตามการปรับเปลีย่น Technology และความตอ้งการใชแ้ละเก็บขอ้มลูของบรษัิทตา่งๆ ทีม่ากขึน้

กองทนุบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร

กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 

มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับช าระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให ้

ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 13 พฤศจกิายน 2562 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 13 พฤศจกิายน 2562 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 13 พฤศจกิายน 2562 

4. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 13 พฤศจกิายน 2562 

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 13 พฤศจกิายน 2562 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 13 พฤศจกิายน 2562 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 13 พฤศจกิายน 2562 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 13 พฤศจกิายน 2562 

9. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 13 พฤศจกิายน 2562 

10. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 13 พฤศจกิายน 2562 

11. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 13 พฤศจกิายน 2562 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบั์วหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน&อสังหารมิทรัพยเ์พื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจ านวน

เงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวม

ทรัพยส์นิทางเลอืก ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีม่ลีักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพี (RMF) ลงทุนแบบมีความเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ และมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใต ้บลจ. 

เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนทัง้ในและตา่งประเทศ ในหน่วยลงทนุของกองทนุ Property และ/หรอื REITs และ/หรอื

กองทุน Infra และ/หรอืกองทุน ETF ทีเ่นน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Property หรอื REITs หรอืกองทุน Infra โดยเฉลีย่

ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ ทัง้ในและต่างประเทศ 

รวมถงึ Derivatives เพื่อป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน และ/หรือ Structured Note และ/หรือหน่วยลงทุน

ของกองทนุภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิ 60% ของ NAV ทัง้นี้ กองทนุมสีดัสว่นการลงทุนใน

ตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิ 79% ของ NAV 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันด์บัวหลวงโครงสรา้งพื้นฐาน&

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกรุงศรอียุธยา 

จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนนิงาน

ของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรับซือ้คนื 

จ านวน 1 ราย 

บมจ.หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรับปรุงขอ้ความการรับ

ผลประโยชนต์อบแทน

เนื่องจากการทีก่องทนุ 

ใชบ้รกิารบคุคลอืน่  

(Soft Dollar/ Soft 

Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง แนวทางปฏบัิติ

ส าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่

เกีย่วกับการกระท าทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ

ลกูคา้ของบรษัิทจัดการ และการลงทนุเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ

บรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ก.ค. 63 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 63 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่13 พ.ย. 62 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 62 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 60 

5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ต.ค. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 9.6016  9.2809  10.0000        -         -         -  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-IR-FOFRMF 
-8.43 -5.27 -12.08        -         -         -  

เกณฑม์าตรฐาน3 -10.73 -9.56 -18.28        -         -         -  

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

7.464 9.674 18.454        -         -         -  

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.954 10.604 18.064        -         -         -  

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Property 

Fund & REITs Total Return Index) สัดสว่น 50% และ 

2) FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return Index ในสกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุ

เงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50% 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 91,042,464.20 54.73 

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน     

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล 10,835,640.00 6.51 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมนิ 13,659,975.00 8.21 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์     

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 1,423,008.00 0.86 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 1,814,200.00 1.09 

หนว่ยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์     

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์ 

เอไอเอ็ม อนิดัสเทรยีล โกรท 

4,965,400.00 2.98 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยบั์วหลวง ออฟฟิศ 2,188,800.00 1.32 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยบั์วหลวง เค.อ.ี รเีทล 3,284,050.00 1.97 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยภ์ริัชออฟฟิศ 1,640,430.00 0.99 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์

เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

7,705,293.20 4.63 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร ์ 508,980.00 0.31 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยอ์มิแพ็คโกรท 3,755,500.00 2.26 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 1,312,840.00 0.79 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 1,625,400.00 0.98 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์หมราช 2,344,320.00 1.41 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดุสติธานี 599,148.00 0.36 

ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่ดับบลวิเอชเอ 

พรเีมีย่ม โกรท 

9,065,260.00 5.45 

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์     

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยส์นามบนิสมยุ 339,000.00 0.20 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตัส รเีทล โกรท 8,471,189.16 5.09 

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 13,946,885.82 8.38 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 1,557,145.02 0.94 
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รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 74,608,304.66 44.85 

ประเทศสงิคโปร ์ 70,031,388.18 42.10 

หนว่ยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์     

Keppel DC REIT 9,026,082.96 5.43 

Sasseur Real Estate Investment Trust 4,459,567.80 2.68 

CapitaLand Mall Trust 8,137,745.73 4.89 

Ascendas Real Estate Investment Trust 11,445,012.86 6.88 

CapitaLand Commercial Trust 113,550.67 0.07 

Suntec Real Estate Investment Trust 2,024,067.69 1.22 

Mapletree Logistics Trust 9,769,265.19 5.87 

Keppel REIT 6,180,117.73 3.72 

Frasers Centrepoint Trust 3,382,100.57 2.03 

Mapletree Industrial Trust 9,204,785.60 5.53 

Mapletree Commercial Trust 3,047,558.49 1.83 

AIMS AMP Capital Industrial REIT 3,241,532.89 1.95 

เงนิฝากธนาคาร     

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ 4,576,916.48 2.75 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 166,354,050.32 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 8.7915 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

2.51 1.51 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤศจกิายน 2563 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- - AAA - 11,435,933.34 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 1,557,145.02 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 2,510,952.48 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ

สงูสดุในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 

ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,466.53 0.90 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 40.69 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 81.37 0.05 

คา่โฆษณาและประชาสมัพันธช์ว่งเสนอขายครัง้แรก (Advertising Expense - IPO) 661.98 0.41 

คา่จัดพมิพห์นังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ (Prospectus Printing) 299.73 0.18 

คา่จัดพมิพส์มดุแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ (Passbook Printing) 210.27 0.13 

คา่จัดตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Fund Establishment and Registration) 200.04 0.12 

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 163.39 0.10 

คา่ประกาศหนังสอืพมิพ ์(NAV Announcement) 65.34 0.04 

คา่ธรรมเนียมผูส้อบบัญช ี(Auditing Fee) 40.00 0.02 

คา่ไปรษณีย ์(Postage Stamp) 31.97 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 452.27 0.28 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 52.74 0.03 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 3,314.04 2.04 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR = 45,186,860.92 

  162,734,567.81 

   

PTR = 0.28 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึ

ควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมูล

ค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา 

หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(สงิคโปร)์  36.77 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(สงิคโปร)์  12.99 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 5.02 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 4.89 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 4.89 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 4.58 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 4.37 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 4.22 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 3.87 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 3.72 

11 อืน่ๆ 14.68 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 483,932.97 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน&อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ 
(“กองทุน”) ซ่ึงประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 
13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน&
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

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

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้ โดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563 
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 166,823,387.65 บาท) 3, 6, 7, 8 145,022,090.92      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5, 6, 8 20,201,088.29
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 6, 8 561,740.66
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3 898,245.88

รวมสินทรัพย์ 166,683,165.75
หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 134,151.00
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 190,444.83
หน้ีสินอ่ืน 4,519.60

รวมหน้ีสิน 329,115.43
สินทรัพยสุ์ทธิ 166,354,050.32

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 189,220,954.49
ขาดทุนสะสม

บญัชีปรับสมดุล (466,073.23)
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน (22,400,830.94)
สินทรัพยสุ์ทธิ 166,354,050.32

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.7915 
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 18,922,095.4486    
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 853,200       10,835,640.00         7.47
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 1,445,500    13,659,975.00         9.42
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 407,000       4,965,400.00           3.42
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 192,000       2,188,800.00           1.51
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค .อี.รีเทล 597,100       3,284,050.00           2.27
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 165,700       1,640,430.00           1.13
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 606,716       7,705,293.20           5.31
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 49,900         508,980.00              0.35
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 214,600       3,755,500.00           2.59
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 142,700       1,312,840.00           0.91
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 30,000         339,000.00              0.23
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 232,200       1,625,400.00           1.12
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์หมราช 316,800       2,344,320.00           1.62
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 160,200       599,148.00              0.41
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท 561,400       8,364,860.00           5.77
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเม่ียม โกรท 713,800       9,065,260.00           6.25
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 291,600       1,423,008.00           0.98
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 193,000       1,814,200.00           1.25

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ 75,432,104.20         52.01
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

Keppel DC REIT 136,200       9,026,082.96           6.22
Sasseur Real Estate Investment Trust 260,200       4,459,567.80           3.08
CapitaLand Mall Trust 204,352       8,078,843.79           5.57
Ascendas Real Estate Investment Trust 173,900       11,445,012.86         7.89
Suntec Real Estate Investment Trust 65,200         1,996,533.54           1.38
Mapletree Logistics Trust 216,500       9,647,543.10           6.65
Keppel REIT 271,800       6,180,117.73           4.26
Frasers Centrepoint Trust 69,156         3,334,544.64           2.30
Mapletree Industrial Trust 132,500       9,204,785.60           6.35
Mapletree Commercial Trust 75,700         2,975,421.81           2.05
AIMS APAC REIT 120,211       3,241,532.89           2.24

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 69,589,986.72         47.99

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 166,823,387.65 บาท) 145,022,090.92      100.00
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บาท
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 6 6,270,529.91
รายไดด้อกเบ้ีย 6 92,790.43

รวมรายได้ 6,363,320.34
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 1,569,183.34
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 43,534.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 6 87,068.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 40,000.00
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 224,986.62
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 1,564,250.99

รวมค่าใชจ่้าย 3,529,023.11
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,834,297.23

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (3,474,579.72)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (21,801,296.73)
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 40,748.28

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (25,235,128.17)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (22,400,830.94)
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 2,834,297.23
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (3,474,579.72)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (21,801,296.73)
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 40,748.28

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (22,400,830.94)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด

มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 117,500,957.00
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด 92,201,778.93
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งงวด (20,947,854.67)

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 188,754,881.26
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด 166,354,050.32
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                           
สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 166,354,050.32

หน่วย
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนเร่ิมแรก 11,750,095.7000
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งงวด 9,384,944.5555
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งงวด (2,212,944.8069)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 18,922,095.4486
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (22,400,830.94)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 224,986.62
การซ้ือเงินลงทุน (213,088,864.77)     
การขายเงินลงทุน 42,790,897.40         
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย (563,903.65)
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (1,123,232.50)
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 134,151.00
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 190,444.83
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 4,519.60
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,474,579.72
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 21,801,296.73
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 23,251.06

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (168,532,704.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 117,500,957.00
การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 92,201,778.93
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (20,947,854.67)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 188,754,881.26
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 20,222,176.36
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด -                           
กระทบยอดรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร (21,088.07)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 20,201,088.29
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

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

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.1604
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.1885)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (1.1826)
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ** 0.0022

ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (1.2085)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 8.7915

อตัราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) (13.32)

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 166,354          
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 2.10                
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 3.78                
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) *** 152.13            

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด เน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งงวด

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
        ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน
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กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2563  

1. ลักษณะของกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน&อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
มีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ (REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยห์รือทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนัของบริษทั
จัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนจะเข้าท าสัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงิน
ไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการที่
ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

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

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง 
ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

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

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี  

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชีไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการออกส่วนไดเ้สียคร้ังแรก ตดัเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป   
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4. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ้่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทนุ  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

5. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

เงินสด      

เงินท่ีดูแลโดยธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)      

– เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ   4,576,916.48  - 

เงินฝากธนาคาร      

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   1,690,145.69  0.125 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   11,425,609.55  0.25 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)   2,508,416.57  0.30 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร   20,201,088.29   

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส าคญักับบริษทัจัดการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ /หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 มี
ดังต่อไปน้ี 

   บาท  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   1,569,183.34  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  87,068.06  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  7,395.00  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ  49,346.52  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  6,472.60  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทนุ  2,405,760.00  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้  12,800.24  ราคาตลาด 
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   บาท  นโยบายการก าหนดราคา 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

รายไดเ้งินปันผล  951,783.00  ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือเงินลงทนุ  24,106,702.67  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน  1,332,095.56  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

   บาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   137,804.30 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร   1,690,145.69 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย   1,150.33 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย   2,965.48 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

เงินลงทุน   20,555,833.00 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น        
จ านวนเงิน 255.88 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 152.13 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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ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนดงัน้ี 

รายการ  ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  3,045,247.10 

เงินสด  200,285.16 

ลูกหน้ีจากเงินปันผล  19,315.66 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

 

B-IR-FOFRMF | 28



รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม 

บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน 

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ 

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

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

27 ม.ค. 63 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคต

ประเทศไทย 

1 5 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (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 ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพยแ์ละ

สทิธกิารเชา่ดับบลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (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 ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่

อสังหารมิทรัพยเ์หมราช 

1 7 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงาน 

การประชมุสามัญผูถ้อืหน่วยทรัสต์

ประจ าปี 2562 งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

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

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

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 ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์ 

อมิแพ็คโกรท 

1 5 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

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

3 ส.ค. 63 ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

และสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์เอไอเอ็ม 

อนิดัสเทรยีล โกรท 

1 1 0 1 วาระที ่2 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

11 ส.ค. 63 ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

และสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์

เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

1 4 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

17 ส.ค. 63 AIMS APAC REIT 1 3 0 0 - 

27 ส.ค. 63 Mapletree Industrial Trust 1 1 0 0 - 

28 ก.ย. 63 Frasers Centerpoint Trust 1 5 0 0 - 

29 ก.ย. 63 CapitaLand Commercial Trust 1 1 0 0 - 

29 ก.ย. 63 CapitaLand Mall Trust 1 3 0 0 - 

29 ก.ย. 63 CapitaLand Commercial Trust 1 1 0 0 - 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน 2562  (วนัจดทะเบยีนจดัต ัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0 -2674 -6488 โทรสาร 0-2679 -5996  

www.bblam.co.th 
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