รายงานประจําปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
B-LTF
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สารบ ัญ
ความเห็นของบริษัท จัด การ

1

ข ้อมูล บริษั ทจัด การ

2

่ ผู ้จัด การกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูล กองทุน

3

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญ ชี

4

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

5

ผลการดําเนินงานของกองทุน

6

รายละเอีย ดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

7

รายงานสรุ ปจํานวนเงินลงทุน ในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้ ก งึ่ ทุน หรือเงิน ฝาก

11

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝากทีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

12

ค่าใช ้จ่ายที่เรีย กเก็ บจากกองทุน

13

ข ้อมูล อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุน

14

บริษัทนายหน า้ ที่ได ้รั บค่านายหน ้าสูง สุด สิบอั นดับ แรก

15

รายงานของผู ้สอบบัญชีรั บ อนุ ญาต และงบการเงิน

16

่ บุคคลที่เ กีย
รายชือ
่ วข ้องที่มีก ารทําธุรกรรมกับ กองทุนรวมในช่วงหนึ่ง ปี

39

ข ้อมูล การถือหน่ว ยลงทุนเกิน ข ้อจํากั ดการใช ้สิท ธิอ อกเสีย ง

40

แบบรายงานการใช ้สิทธิอ อกเสียง (Voting) กรณี กองทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น

41

การรับ ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ก องทุนใช ้บริก ารบุค คลอืน
่ (Soft Commission)

46

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ในเดือนสุดท ้ายของปี 2563 ตลาดหุ ้นโลกปรั บ ตัวเพิม
่ ขึน
้ 4.1% และตลาดหุ ้นไทยปรั บตั วเพิม
่ ขึน
้ 2.9% ส่งผลให ้
ผลตอบแทนปี 2563 ของตลาดหุ ้นโลกอยู่ที่ 14.1% และตลาดหุ ้นไทย ผลตอบแทนติดลบลดลงเหลือ -8.3% ปั จจัยทีเ่ ป็ นแรงส่ง
้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในช่วงสุดท ้ายของปี ยังคงเป็ นความคาดหวังเชิงบวกจากวัคซีนต ้านเชือ
้ COVID-19 ทั่วโลก
ในปี 2564 โดยการเริม
่ แจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ นั น
้ ช่วยลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู ้ติดเชือ
รายใหม่ทย
ี่ ังคงอยูใ่ นระดับสูง ขณะทีน
่ าย Joe Biden ได ้รับเลือกเป็ นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ช่วยหนุนบรรยากาศ
การค ้าโลกและเศรษฐกิจในระยะข ้างหน ้า
แนวโน ้มการลงทุนในปี 2564 นั น
้ แม ้ระดับ Valuation ของตลาดหุ ้นต่างๆ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลีย
่ อันเป็ นผล
จากการทีผ
่ ลประกอบการที่ได ้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ขณะทีร่ ะดับดัชนีได ้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องทางการเงินของโลก
และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ แต่การทีเ่ ศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน ้มฟื้ นตัว โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที่ 5.2% ฟื้ นขึน
้ จากปี 2563 ที่ -4.4% จะส่งผลให ้ผลประกอบการ
โดยรวมมีแนวโน ้มปรับตัวดีขน
ึ้ และลดความร ้อนแรงของระดับ Valuation ลงได ้ สําหรับภาวะอัตราดอกเบีย
้ ในปี 2564 ยังคงมี
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จากการทีธ
่ นาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปลีย
่ นมาใช ้เป้ าหมายเงินเฟ้ อเฉลีย
่ ที่ 2% ซึง่ จะทํ าให ้
อัตราดอกเบีย
้ มีแนวโน ้มตํ่านานขึน
้ และยังไม่กลับมาขึน
้ ดอกเบีย
้ ในเร็วๆ นี้ ทําให ้โดยภาพรวมยังเป็ นปั จจัยบวกต่อการลงทุนใน
่ ง
สินทรัพย์เสีย
ทัง้ นี้ กระแสเงินลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึน
้ ต่อหุ ้นในกลุ่มวัฏจักร (Cyclicals) ทัง้ จากการทีจ
่ ะได ้ประโยชน์จากการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกมากกว่าหุ ้นกลุ่มอื่นๆ รวมถึงระดับ Valuation ที่ยังมีการปรับขึน
้ ไม่มากเมื่อเทียบกั บหุ ้นที่นําดัชนีในปี ที่ผ่า นมา
อย่างกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ ้นในกลุ่มวัฏจักรนั น
้ ได ้แก่ สถาบันการเงิน พลังงาน หรือธุรกิจทีเ่ กีย
่ วกับภาคการท่องเทีย
่ ว เป็ นต ้น
่
ั
ทําให ้กลุม
่ ประเทศทีก
่ ําลังพัฒนา (EM) ซึงมีสดส่วนอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงกว่า กลุม
่ ทีพ
่ ัฒนาแล ้ว (DM) จึงมีแนวโน ้มปรับตัวได ้
ดีกว่าในระยะข ้างหน ้า
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ในช่วง 2 เดือนสุดท ้ายของปี 2563 เริม
่ มีกระแสเงินลงทุนไหลเข ้าตลาดหุ ้นมากกว่า 3 หมืน
่ ล ้านบาท
้ สุทธิครัง้ แรกในรอบ 15 เดือน สะท ้อนความคาดหวังการฟื้ นตัวของภาคท่องเทีย
้
ซึง่ เป็ นการซือ
่ วหลังมีการค ้นพบวัคซีนต ้านเชือ
้ COVID-19 ในประเทศอีกครัง้ ซึง่ ทํ าให ้ภาครัฐต ้องใช ้มาตรการบังคับ
COVID-19 ถึงแม ้ว่าจะมีการกลับมาแพร่ระบาดของเชือ
่ ว่าในรอบนี้ ตลาดหุ ้นไทยจะไม่เกิด แรงขายรุน แรง
ปิ ดกิจการบางประเภทเป็ นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่เชือ
เหมือนกับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องด ้วยนั กลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของมาตรการในลักษณะนี้ได ้ชัดเจนขึน
้
เมือ
่ เทียบกับรอบแรก ซึง่ ช่วยให ้ไม่ต ้องปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการด ้วยมุมมองทีเ่ ป็ นลบมากเกินไป ประกอบกับการที่
ภาครัฐมีแนวโน ้มจะใช ้แนวทางดําเนินการที่ค่อยเป็ นค่อยไปโดยคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจไปด ้วย อีกทัง้ ยังมีความหวัง
ของวั ค ซีน เพิม
่ เข ้ามาอีก ดั ง นั ้น ถ ้ามีแ รงขายหุ ้นในครั ง้ นี้ น่ า จะเกิด ขึน
้ กั บ ธุร กิจ บางประเภทที่ไ ด ้รั บ กระทบโดยตรงมากกว่ า
้
การขายทัง้ กระดานแบบทีเ่ คยเกิดขึน
้ และน่าจะเป็ นการปรับตัวลงในช่วงสัน
้ เป็ นลําดับ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยภาคการส่งออกเริม
่
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน ้มฟื้ นตัวขึน
้ ในประเทศได ้ในปี นี้ การใช ้จ่าย
เห็นการฟื้ นตัว ขณะทีม
่ าตรการจากทางภาครัฐทีม
่ ม
ี าอย่างต่อเนื่องนั น
้ ช่วยประคับประคองกําลังซือ
ภาครั ฐ จากมาตรการฟื้ นฟูเ ศรษฐกิจ และสัง คม และการลงทุน โครงสร ้างพื้น ฐานที่จ ะเริม
่ เข ้าสู่ก ารก่อ สร ้างถูก คาดหวั ง ว่ า จะ
เป็ นตัวขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจของไทย ขณะทีภ
่ าคการท่องเทีย
่ ว ยังคงขึน
้ อยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดและการแจกจ่ายวัคซีน
้ COVID-19 ของโลก ว่าจะสามารถทําให ้ประเทศไทยสามารถเปิ ดภาคการท่องเทีย
ต ้านเชือ
่ วได ้มากขึน
้ หรือไม่
ปั จจัยทีต
่ ้องติดตาม ได ้แก่ ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของนาย Joe Biden และ
้ COVID-19 เป็ นต ้น
นโยบายต่างๆ ที่จะตามมา รวมถึงสถานกาณ์ การแพร่ระบาด การแจกจ่ าย และประสิทธิภาพของวั คซีนต ้านเชือ
กลยุท ธ์ก ารลงทุน ยั ง ต ้องมีค วาม Selective จากระดั บ Valuation ของตลาดโดยรวมที่มีค วามตึง ตั ว โดยถ่ว งนํ้ า หนั ก ระหว่าง
หุ ้นเติบโต (Growth) ที่มีแนวโน ้มของผลประกอบการที่ด ี และหุ ้นวัฏจักร (Cyclicals) ที่จะได ้รับประโยชน์จ ากการฟื้ นตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว มีมูลค่า
ิ สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 56,235.50 ล ้านบาท หรือ 36.3581 บาทต่อหน่วยลงทุน
ทรัพย์สน
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษัทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษัทหลักทรัพ ย์จั ด การกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด จดทะเบียนเป็ นบริษั ท จํ า กัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวั น ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3.

Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1.

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

1 มิถน
ุ ายน 2552

2.

นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

2 พฤษภาคม 2549

3.

นายเจฟ สุธโี สภณ

27 ธันวาคม 2555

4.

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

16 มิถน
ุ ายน 2558

5.

ั พันธ์
นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบั วหลวงหุ ้นระยะยาว เป็ นกองทุนซึง่ บริษั ทหลั กทรั พย์จั ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด ได ้รับอนุ มั ต ิจาก
สํ านั กงาน ก.ล.ต. ให ้จั ดตั ง้ ขึน
้ เพื่อระดมทุ นจากผู ้ลงทุ น ทั่ ว ไปในประเทศ โดยมีจํ านวนเงินทุ นจดทะเบียน 50,000 ล ้านบาท
้ คืน
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 5,000 ล ้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ประเภทรับซือ
้ สุดของกองทุน
หน่วยลงทุน และไม่กําหนดระยะเวลาสิน
กองทุนลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให ้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทัง้ นี้ กองทุนจะ
ไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว ตามข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ในหนั งสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทําหน ้าที่เก็บ
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
รักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

่ ผูส
เพิม
่ รายชือ
้ น ับสนุนการขาย
้ คืน
หรือร ับซือ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

ปร ับปรุงข้อความการร ับผลประโยชน์
ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใช้
บริการบุคคลอืน
่ (Soft Dollar/
Soft Commission)

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบัต ิ
สําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย
่ วกับ
การกระทําทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับลูกค ้าของ
ิ ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ และการลงทุนเพือ
่ เป็ นทรัพย์สน

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

หล ักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วก ับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของกองทุน LTF

แก ้ไขข ้อความเพือ
่ รองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุน LTF ในปี 2562

1 มกราคม 2563 เป็ นต ้นไป

 ตัดข ้อความเกีย่ วกับการได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
ยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดส่งและแจกจ่ายคูม
่ อ
ื การลงทุน

 ตัดข ้อความเกีย่ วกับการแปลงสภาพจากประเภทกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาวเป็ นประเภทกองทุนรวม
่ กองทุน
ตราสารทุนทั่วไป รวมถึงการแก ้ไขชือ

 ตัดข ้อความการออกหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
 ปรับปรุงข ้อความเกีย่ วกับข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
การส ับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

 เพิม่ ข ้อความเพือ่ ให ้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัต ิ

2 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

สําหรับเงินลงทุนของกองทุน LTF ทีแ
่ ยกเป็ น 2 ส่วน คือ
เงินลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเงินลงทุนตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563

 เพิม่ ข ้อความสงวนสิทธิหากอนาคตเปิ ดให ้บริการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวกับกองทุนรวม
ประเภทอืน
่ ใดได ้

ช่องทางการส ับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

เพื่อรองรับการเปิ ดให ้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุน
เปิ ดทั่วไปของกองทุนบัวหลวงได ้

2 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

แก้ไขวิธป
ี ฏิบ ัติกรณีแยกเงินลงทุนของ
กองทุน LTF เป็น 2 ส่วน

 กรณีมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอกับมู ลค่ า 8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

(เงินลงทุนก่อน 1 มกราคม 2563 และ
เงินลงทุนตงแต่
ั้
1 มกราคม 2563)

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกับกองทุนเปิ ดทั่วไปภายใต ้การ

ขัน
้ ตํ่าของกองทุนปลายทาง
จัดการของบริษัทจัดการ

 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
 การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วย
 แนวทางการใช ้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย ้าย
หน่วยกรณีเลิกกองทุน

 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
่ ผูส
ปร ับปรุงรายชือ
้ น ับสนุนการขาย
้ คืน
หรือร ับซือ
การยกเลิกหล ักเกณฑ์ขอ
้ จําก ัด
การถือหน่วยลงทุน

เดิม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

เปลีย
่ นเป็ น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

 ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่วา่ จะ

16 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต ้นไป

เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม
่ บุคคลเดียวกัน

 ยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข ้อง เช่น การจํากัดการ

จัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และการแก ้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
กรณีถอ
ื หน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัด รวมทัง้ ยกเลิกการจํากัด
สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปั นผล

 ผู ้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง โดย
ไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนทีถ
่ อ
ื เกิน
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวม
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
31 ส.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ย. 62 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 60 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 58 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 53

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

34.6051

35.9861

41.3617

43.6175

34.0722

17.5830

ผลการดําเนินงานของ B-LTF

5.07

1.03

-12.04

-5.88

1.31

7.53

เกณฑ์มาตรฐาน2

7.76

5.71

-8.37

-3.01

3.97

6.96

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

20.003

18.073

26.02

17.01

14.67

15.30

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

18.613

17.933

29.00

18.83

16.32

16.69

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1 มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
3 % ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

56,315,324,429.63

100.14

251,044,056.00

0.45

230,195,520.00

0.41

1,895,870,600.00

3.37

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

534,831,000.00

0.95

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

195,634,520.00

0.35

1,944,954,000.00

3.46

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

2,265,785,625.00

4.03

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2,402,824,050.00

4.27

582,130,250.00

1.04

1,587,130,875.00

2.82

182,829,900.00

0.33

142,488,220.00

0.25

1,852,216,300.00

3.29

205,118,550.00

0.36

1,839,754,700.00

3.27

394,183,440.00

0.70

17,512,840.00

0.03

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

764,580,950.00

1.36

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

915,191,200.00

1.63

2,232,662,400.00

3.97

476,147,475.00

0.85

1,199,397,850.00

2.13

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

-

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน
ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

4,791,484,000.00

8.52

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1,664,738,550.00

2.96

71,572,076.00

0.13

144,883,118.00

0.26

211,955,480.00

0.38

74,872,090.00

0.13

67,985,220.00

0.12

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1,243,468,400.00

2.21

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

1,394,491,104.00

2.48

423,940,050.00

0.75

ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

2,244,660,200.00

3.99

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

1,327,655,550.00

2.36

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

92,853,265.00

0.17

252,792,600.00

0.45

313,206,348.00

0.56

2,249,716,950.00

4.00

บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)

106,224,620.00

0.19

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

197,174,850.00

0.35

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน

253,312,730.00

0.45

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

102,115,750.00

0.18

27,948,513.96

0.05

290,248,884.00

0.52

1,068,173,200.00

1.90

93,273,696.00

0.17

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
่ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหล ักทร ัพย์
บริษัท ศักดิส
์ ยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

-

อาหารและเครือ
่ งดืม
่
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุอุตสาหกรรมและเครือ
่ งจ ักร
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน

-

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

226,049,650.00

0.40

1,206,049,816.65

2.14

636,090,840.00

1.13

1,793,128,785.50

3.19

102,943,600.00

0.18

106,864,170.00

0.19

2,016,525.00

0.00

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

212,489,100.00

0.38

บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)

117,638,920.00

0.21

120,249,085.00

0.21

512,813,218.00

0.91

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

239,523,910.00

0.43

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

124,882,560.00

0.22

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

106,648,560.00

0.19

62,288,705.00

0.11

318,126,362.88

0.57

33,049,056.00

0.06

505,516,848.09

0.90

473,094,972.00

0.84

2,332,448,000.00

4.15

347,508,600.00

0.62

1,647,235,740.00

2.93

50,082,142.50

0.09

่ และสิง่ พิมพ์
สือ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)
้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน

-

ขนส่งและโลจิสติกส ์
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

760,680.00

0.00

3,860,006.40

0.01

-

395,505,000.00

0.70

-

1,129,713,010.45

2.01

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

1,292,854,226.34

2.30

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

1,394,660,773.86

2.48

ใบสําค ัญแสดงสิทธิ์
ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
้ ฐาน
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน
ขนส่งและโลจิสติกส ์
กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานเพือ
่ อนาคตประเทศไทย
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

56,235,500,199.29

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

36.3581

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดข
ี องบริษัท จดทะเบีย นไทยจัดทําขึน
้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ
ผู ้มีส่วนได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2563
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

1,129.71

2.01

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็ นผู ้ออก ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

1,292.85

2.30

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ ง การลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

01/12/20

AAA

630,000,000.00

630,000,000.00

2.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/01/21

AAA

270,000,000.00

269,878,702.46

3.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/21

AAA

50,000,000.00

49,974,923.54

4.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

180,000,000.00

179,859,384.45

5.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

(11,399,107.32)

6.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

1,406,059,881.18

7.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

1,292,854,226.34

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระ
หนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ
่ ถือ
• อันดับความน่าเชือ
ภายในระดับเดียวกัน
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

836,986.87

1.50

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

19,529.69

0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

66,958.95

0.12

8,694.97

0.02

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

86,023.21

0.15

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)

10,382.68

0.02

942,553.16

1.69

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

25,055,013,044.83
55,793,560,574.02

PTR =
หมายเหตุ :

0.45

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั ้น
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีก ารซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพือ
่ การลงทุน
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวม
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
ของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

11.53

2

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

11.09

3

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

10.90

4

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

9.96

5

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

9.77

6

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

9.03

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

8.57

8

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

5.75

9

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

4.56

10

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

4.37

11

อืน
่ ๆ

14.47
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 92,044,836.02 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน
เสนอ

ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว

ความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึง่ ประกอบด ้วย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงสินทรัพ ย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส
และข ้อมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญสําหรับปี สิน
ี่ ําคัญ
ข ้าพเจ ้าเห็นว่างบการเงินข ้างต ้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
้ สุด วั น เดีย วกั น
ผลการดํ า เนิน งาน การเปลี่ย นแปลงสิน ทรั พ ย์สุ ท ธิ กระแสเงิน สด และข อ้ มู ล ทางการเงิน ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ปี สิน
โดยถูกต ้องตามทีค
่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่าวไว ้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู ้สอบบัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข ้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทก
ี่ ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตต
ิ าม
่ ว่า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชีที่ข ้าพเจ ้าได ้รั บ
ความรั บ ผิด ชอบด ้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกํ าหนดเหล่า นี้ ข ้าพเจ ้าเชือ
เพียงพอและเหมาะสมเพือ
่ ใช ้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารกองทุนต่องบการเงิน
ผู ้บริห ารกองทุนมีห น ้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนํ า เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต ้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรั บ ผิด ชอบเกี่ย วกั บ การควบคุม ภายในที่ผู ้บริห ารกองทุน พิจ ารณาว่า จํา เป็ นเพื่อ ให ้สามารถจั ด ทํา งบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข ้อมูลที่ขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู ้บริห ารกองทุน รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อ ง
เปิ ดเผยเรื่องที่เกีย
่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อ ง
เว ้นแต่ผู ้บริหารกองทุนมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
่ มั่นอย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้ความเชือ
แสดงข ้อมูล ทีข
่ ัด ต่อ ข ้อเท็จ จริง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ หรือ ไม่ ไม่ว ่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข ้อผิด พลาด และเสนอรายงานของ
่ มั่น อย่า งสมเหตุส มผลคือ ความเชือ
่ มั่น ในระดับ สูง แต่ไ ม่ไ ด ้เป็ นการ
ผู ้สอบบัญ ชีซ งึ่ รวมความเห็น ของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือ
รับประกันว่าการปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ทีม
่ อ
ี ยู่ได ้เสมอไป ข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
่ คาดการณ์ได ้อย่าง
สมเหตุส มผลว่า รายการทีข
่ ัด ต่อ ข ้อเท็จ จริงแต่ล ะรายการหรือ ทุก รายการรวมกัน จะมีผ ลต่อ การตัด สิน ใจทางเศรษฐกิจ ของผู ้ใช ้
งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุลยพินจ
ิ และการสังเกตและสงสัยเยีย
่ งผู ้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง



่ งจากการแสดงข ้อมูลทีข
ระบุและประเมินความเสีย
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
่ งเหล่านั น
การทุจริตหรือข ้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิ านตามวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ตอบสนองต่อความเสีย
้ และ
่ งที่
ได ้หลักฐานการสอบบัญ ชีทีเ่ พียงพอและเหมาะสมเพือ
่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า ความเสีย
่ งที เ่ ก ด
ไม่พ บข ้อมูล ที ข
่ ัด ต่อ ข ้อเท็จ จริง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจ ริต จะสูง กว่า ความเสีย
ิ จาก
ข ้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย
่ วกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว ้นการ
แสดงข ้อมูล การแสดงข ้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข ้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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ทําความเข ้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตรวจสอบ เพือ
่ ออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่เ พือ
่ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็น ต่อ ความมีป ระสิท ธิผ ลของการควบคุม ภายในของ
กองทุน



ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีทีผ
่ ู ้บริห ารกองทุน ใช ้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทาง
่
บัญชีและการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องซึงจัดทําขึน
้ โดยผู ้บริหารกองทุน



สรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหารกองทุน และจาก
หลักฐานการสอบบัญ ชีทีไ่ ด ้รับ สรุปว่ามีค วามไม่แน่นอนทีม
่ ส
ี าระสําคัญทีเ่ กีย
่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ
่ าจ
เป็ นเหตุให ้เกิดข ้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ ้าข ้าพเจ ้า
ได ้ข ้อสรุป ว่ามีความไม่แ น่นอนทีม
่ ส
ี าระสําคัญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่าวไว ้ในรายงานของผู ้สอบบัญ ชีของข ้าพเจ ้าโดยให ้
สังเกตถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือ ถ ้าการเปิ ดเผยข ้อมูล ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข ้าพเจ ้าจะเปลีย
่ นแปลงไป ข ้อสรุป ของข ้าพเจ ้าขึน
้ อยู่กับ หลักฐานการสอบบัญ ชีทีไ่ ด ้รับ จนถึงวัน ทีใ่ นรายงานของ
ผู ้สอบบัญ ชีของข ้าพเจ ้า อย่างไรก็ต าม เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุให ้กองทุน ต ้องหยุด การ
ดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมิน การนํ า เสนอ โครงสร ้างและเนื ้อ หาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึง การเปิ ด เผยข ้อมูล ว่า งบการเงิน แสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท
่ ําให ้มีการนํ าเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีค
่ วรหรือไม่

่ สารกับผู ้บริหารกองทุนในเรือ
ข ้าพเจ ้าได ้สือ
่ งต่าง ๆ ทีส
่ ําคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด ้
วางแผนไว ้ ประเด็นทีม
่ น
ี ั ยสําคัญทีพ
่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข ้อบกพร่องทีม
่ น
ี ั ยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข ้าพเจ ้า
ได ้พบในระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด

( นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ )
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มกราคม 2564
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบดุล
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม

4, 8, 9, 10

53,603,587,622.69

60,489,269,307.30

7, 8, 10

2,954,188,373.67

2,999,791,097.75

27,829,371.49

26,888,430.74

61,865,882.60

123,922,016.68

56,647,471,250.45

63,639,870,852.47

314,273,725.99

469,628,346.77

17,873,094.83

11,675,545.90

76,828,484.40

88,657,350.70

541,134.71

433,607.97

2,454,611.23

3,004,371.00

411,971,051.16

573,399,222.34

56,235,500,199.29

63,066,471,630.13

15,467,111,545.11

15,248,225,173.40

30,054,978,370.01

29,074,902,446.49

10,713,410,284.17

18,743,344,010.24

56,235,500,199.29

63,066,471,630.13

36.3581

41.3598

1,546,711,154.5108

1,524,822,517.3397

(ราคาทุน ปี 2563 : 61,444,183,039.97 บาท
(ราคาทุน ปี 2562 : 62,258,159,319.58 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากดอกเบียและเงินปั นผล

8

จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์

หนีสิน
เจ ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

8

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ

สินทร ัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สท
ุ ธิ

สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล ้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

หล ักทร ัพย์จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
อาหารและเครืองดืม

3,129,884,774.00

5.84

บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

32,068,500

67,985,220.00

0.13

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

23,242,400

1,243,468,400.00

2.32

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

56,229,480

1,394,491,104.00

2.60

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

28,075,500

423,940,050.00

0.79

211,955,480.00

0.40

211,955,480.00

0.40

106,864,170.00

0.20

106,864,170.00

0.20

4,801,485,640.00

8.96

9,244,800

230,195,520.00

0.43

16,066,700

1,895,870,600.00

3.54

4,862,100

534,831,000.00

1.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

18,283,600

195,634,520.00

0.36

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

22,748,000

1,944,954,000.00

3.63

1,161,446,896.00

2.16

ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

9,997,900

้ ว่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)

8,034,900

ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต

53,408,660

1,068,173,200.00

1.99

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

30,481,600

93,273,696.00

0.17

251,044,056.00

0.47

251,044,056.00

0.47

1,896,072,385.50

3.54

ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง จํากัด (มหาชน)

53,187,300

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจ ี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

42,440,918

1,793,128,785.50

3.35

บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

21,095,000

102,943,600.00

0.19

330,128,020.00

0.62

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

3,711,600

212,489,100.00

0.40

บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)

4,984,700

117,638,920.00

0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ว ัสดุกอ
่ สร้าง

4,039,577,770.00

7.54

23,947,600

142,488,220.00

0.27

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

4,952,450

1,852,216,300.00

3.46

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

1,502,700

205,118,550.00

0.38

49,723,100

1,839,754,700.00

3.43

2,017,258,134.88

3.76

23,811,700

120,249,085.00

0.22

107,283,100

512,813,218.00

0.96

30,512,600

239,523,910.00

0.45

9,460,800

124,882,560.00

0.23

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

44,436,900

106,648,560.00

0.20

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

41,804,500

62,288,705.00

0.12

116,104,512

318,126,362.88

0.59

10,871,400

33,049,056.00

0.06

159,132,700

499,676,678.00

0.93

12,672,353,899.00

23.65

20,111,400

394,183,440.00

0.74

1,183,300

17,512,840.00

0.03

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

47,489,500

764,580,950.00

1.43

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ จํากัด (มหาชน)

20,451,200

915,191,200.00

1.71

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

10,336,400

2,232,662,400.00

4.17

6,777,900

476,147,475.00

0.89

34,268,510

1,199,397,850.00

2.24

119,787,100

4,791,484,000.00

8.94

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

17,206,600

1,664,738,550.00

3.10

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

39,984,400

71,572,076.00

0.13

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

55,298,900

144,883,118.00

0.27

7,020,700,700.00

13.10

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนเิ วนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พาณิชย์
บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

60,420,950

2,265,785,625.00

4.23

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

39,716,100

2,402,824,050.00

4.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

17,911,700

582,130,250.00

1.09

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

38,475,900

1,587,130,875.00

2.96

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

17,924,500

182,829,900.00

0.34

3,916,330,695.00

7.31

104,402,800

2,244,660,200.00

4.19

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

10,663,900

1,327,655,550.00

2.48

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

9,622,100

92,853,265.00

0.17

10,872,800

251,161,680.00

0.47

2,053,456,115.00

3.83

24,437,800

226,049,650.00

0.42

190,610,500

1,191,315,625.00

2.22

82,609,200

636,090,840.00

1.19

5,195,792,312.00

9.69

231,909,300

473,094,972.00

0.88

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

36,444,500

2,332,448,000.00

4.35

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

57,918,100

347,508,600.00

0.65

161,493,700

1,647,235,740.00

3.07

38,775,000

395,505,000.00

0.74

3,226,742,297.96

6.02

การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
สือและสิงพิมพ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

12,818,900

2,249,716,950.00

4.20

บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)

12,351,700

106,224,620.00

0.20

3,552,700

197,174,850.00

0.37

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

46,479,400

253,312,730.00

0.47

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

18,566,500

102,115,750.00

0.19

6,917,949

27,948,513.96

0.05

89,033,400

290,248,884.00

0.54

50,082,142.50

0.09

50,082,142.50

0.09

บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ตลาดหล ักทร ัพย์เอ็ มเอไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7,103,850
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ว ัสดุอุตสาหกรรมและเครืองจ ักร
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

172,091,400

รวมหุน
้ สาม ัญ

313,206,348.00

0.58

313,206,348.00

0.58

52,394,381,835.84

97.76

ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

52,825

372,416.25

-

ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

52,825

388,263.75

-

รวมใบสําค ัญแสดงสิทธิ

760,680.00

รวมหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

-

52,395,142,515.84

97.76

74,872,090.00

0.14

74,872,090.00

0.14

3,860,006.40

0.01

3,860,006.40

0.01

78,732,096.40

0.15

หล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
เงินลงทุนและหล ักทร ัพย์
บริษัท ศักดิสยามลิสซิง จํากัด (มหาชน)

20,235,700

รวมหุน
้ สาม ัญ

ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
378,432

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
รวมใบสําค ัญแสดงสิทธิ
รวมหล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน

พ ันธบ ัตร
พ ันธบ ัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB20D01A งวดที พ.45/14/63

01/12/2563

630,000

630,000,000.00

1.17

CB21104B งวดที 39/95/63

04/01/2564

270,000

269,878,702.46

0.50

CB21107A งวดที 1/364/63

07/01/2564

50,000

49,974,923.54

0.09

CB21128A งวดที 30/182/63

28/01/2564

180,000

179,859,384.45

0.33

1,129,713,010.45

2.09

53,603,587,622.69

100.00

รวมพ ันธบ ัตร

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 61,444,183,039.97 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

หล ักทร ัพย์จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
อาหารและเครืองดืม

3,900,504,920.00

6.45

บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

32,068,500

79,529,880.00

0.13

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

23,058,000

1,637,118,000.00

2.71

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

14,061,200

541,356,200.00

0.89

119,021,800

1,642,500,840.00

2.72

272,442,775.00

0.45

272,442,775.00

0.45

71,510,610.00

0.12

71,510,610.00

0.12

5,217,511,075.00

8.61

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

9,997,900

้ ว่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)

8,034,900

ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

10,351,100

333,822,975.00

0.55

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

10,870,000

1,918,555,000.00

3.17

6,216,700

963,588,500.00

1.59

56,578,500

927,887,400.00

1.53

8,873,200

1,073,657,200.00

1.77

1,260,952,888.00

2.08

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต

52,222,160

1,138,443,088.00

1.88

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

34,030,500

122,509,800.00

0.20

313,805,070.00

0.52

313,805,070.00

0.52

89,442,800.00

0.15

89,442,800.00

0.15

244,285,435.00

0.40

244,285,435.00

0.40

862,370,375.00

1.43

862,370,375.00

1.43

4,055,531,220.00

6.71

148,475,120.00

0.25

ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง จํากัด (มหาชน)

53,187,300

บรรจุภ ัณฑ์
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพบ

21,095,000

กระดาษและว ัสดุการพิมพ์
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

24,551,300

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

16,044,100

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

23,947,600
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

3,893,150

1,483,290,150.00

2.45

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

1,502,700

308,053,500.00

0.51

47,544,100

2,115,712,450.00

3.50

2,842,446,979.84

4.71

23,811,700

116,201,096.00

0.19

103,579,000

621,474,000.00

1.03

19,840,600

194,437,880.00

0.32

9,762,500

217,703,750.00

0.36

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

44,436,900

191,078,670.00

0.32

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

54,776,500

161,042,910.00

0.27

116,104,512

269,362,467.84

0.45

10,871,400

68,489,820.00

0.11

237,596,300

1,002,656,386.00

1.66

13,428,935,822.20

22.20

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนเิ วนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ ี จํากัด (มหาชน)

17,935,000

77,479,200.00

0.13

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

32,463,700

1,720,576,100.00

2.84

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

47,489,500

835,815,200.00

1.38

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

10,336,400

3,566,058,000.00

5.90

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

21,869,100

1,782,331,650.00

2.95

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

170,721,360

515,578,507.20

0.85

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

110,357,700

4,772,970,525.00

7.89

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

40,355,400

92,817,420.00

0.15

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

24,188,600

65,309,220.00

0.11

8,990,090,275.00

14.86

พาณิชย์
บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

68,735,750

3,127,476,625.00

5.17

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

57,320,200

4,356,335,200.00

7.20

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

41,057,600

1,375,429,600.00

2.27

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

17,924,500

130,848,850.00

0.22

3,481,413,770.00

5.76

2,489,392,080.00

4.12

การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

101,194,800
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

4,950,800

670,833,400.00

1.11

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

7,533,200

64,785,520.00

0.11

10,297,300

256,402,770.00

0.42

2,218,739,030.00

3.67

24,437,800

251,709,340.00

0.42

149,050,400

1,192,403,200.00

1.97

78,245,100

774,626,490.00

1.28

4,809,743,720.00

7.95

221,354,300

486,979,460.00

0.81

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

23,184,700

1,750,444,850.00

2.89

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

57,918,100

411,218,510.00

0.68

122,932,000

1,684,168,400.00

2.78

38,775,000

476,932,500.00

0.79

650,962,650.00

1.08

650,962,650.00

1.08

2,920,829,903.86

4.83

5,124,800

1,086,457,600.00

1.80

26,902,900

197,736,315.00

0.33

5,660,000

332,525,000.00

0.55

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

46,941,800

333,286,780.00

0.55

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

18,566,500

142,033,725.00

0.23

6,917,949

21,722,359.86

0.04

181,772,100

807,068,124.00

1.33

73,880,040.00

0.12

73,880,040.00

0.12

รวมหุน
้ สาม ัญ

55,705,399,358.90

92.10

รวมหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

55,705,399,358.90

92.10

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
สือและสิงพิมพ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

33,382,700

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ตลาดหล ักทร ัพย์เอ็ มเอไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4,735,900
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 30 พฤศจิกายน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม
ว ันครบ

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุตธ
ิ รรม

ร้อยละของ

กําหนด

(หน่วย)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

พ ันธบ ัตร
พ ันธบ ัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB19D06C งวดที 36/92/62

06/12/2562

75,000

74,985,420.65

0.12

CB19D12B งวดที 37/91/62

12/12/2562

240,000

239,900,227.80

0.40

CB19D19B งวดที 38/91/62

19/12/2562

30,000

29,979,523.57

0.05

CB19D26B งวดที 39/91/62

26/12/2562

20,000

19,981,113.74

0.03

CB20102B งวดที 40/91/62

02/01/2563

20,000

19,975,307.24

0.03

CB20109B งวดที 41/91/62

09/01/2563

160,000

159,764,850.21

0.26

CB20116B งวดที 42/91/62

16/01/2563

580,000

578,971,176.15

0.95

CB20123A งวดที 30/182/62

23/01/2563

320,000

319,404,027.09

0.53

CB20123B งวดที 43/91/62

23/01/2563

260,000

259,465,004.49

0.43

CB20130A งวดที 31/182/62

30/01/2563

50,000

49,897,880.23

0.08

CB20130B งวดที 44/91/62

30/01/2563

680,000

678,477,403.02

1.12

CB20206A งวดที 32/182/62

06/02/2563

90,000

89,786,566.26

0.15

CB20206B งวดที 45/91/62

06/02/2563

770,000

768,184,506.41

1.27

CB20213A งวดที 33/182/62

13/02/2563

10,000

9,974,822.45

0.02

CB20220B งวดที 47/91/62

20/02/2563

750,000

747,905,579.56

1.24

CB20227B งวดที 48/91/62

27/02/2563

150,000

149,551,100.86

0.25

CB20326A งวดที 39/182/62

26/03/2563

590,000

587,665,438.67

0.97

4,783,869,948.40

7.90

60,489,269,307.30

100.00

รวมพ ันธบ ัตร

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 62,258,159,319.58 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
งบกําไรขาดทุน
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

รายได้จากการลงทุน

2563

2562

4

รายได ้จากเงินปั นผล

8

1,395,766,156.94

1,502,984,138.84

รายได ้ดอกเบีย

8

38,452,362.86

59,431,757.37

1,434,218,519.80

1,562,415,896.21

6, 8

895,575,955.87

1,027,308,221.66

6

20,896,772.25

23,970,525.24

6, 8

71,646,076.48

82,184,657.70

1,577,439.59

433,607.97

20,045,500.76

52,251,000.55

1,009,741,744.95

1,186,148,013.12

424,476,774.85

376,267,883.09

รวมรายได ้

้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

4

ภาษี เงินได ้
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

8

รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

4

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

(2,382,705,095.92)

2,140,241,192.40

รายการขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

(6,071,705,405.00)

(2,908,003,399.51)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

(8,454,410,500.92)

(767,762,207.11)

การลดลงในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

(8,029,933,726.07)

(391,494,324.02)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)
2563

2562

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได ้สุทธิจากการลงทุน

424,476,774.85

376,267,883.09

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

(2,382,705,095.92)

2,140,241,192.40

รายการขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

(6,071,705,405.00)

(2,908,003,399.51)

(8,029,933,726.07)

(391,494,324.02)

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน

การเพิมขึน(ลดลง)ของทุนทีได้ร ับจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในระหว่างปี
4,430,047,503.71

8,808,503,345.34

(3,231,085,208.48)

(7,083,891,739.35)

1,198,962,295.23

1,724,611,605.99

ุ ธิในระหว่างปี
การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สท

(6,830,971,430.84)

1,333,117,281.97

สินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี

63,066,471,630.13

61,733,354,348.16

สินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี

56,235,500,199.29

63,066,471,630.13

มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
การเพิมขึนสุทธิของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

(หน่วย : หน่วย)
การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
1,524,822,517.3397

1,480,052,923.6520

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

110,282,715.3801

211,729,266.3725

หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(88,394,078.2090)

(166,959,672.6848)

หน่วยลงทุน ณ วันต ้นปี

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1,546,711,154.5108

1,524,822,517.3397
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
งบกระแสเงินสด
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(8,029,933,726.07)

(391,494,324.02)

การซือเงินลงทุน

(40,110,805,762.35)

(27,651,606,986.72)

การขายเงินลงทุน

38,570,013,044.83

26,412,875,495.18

การลดลงในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
ให ้เป็ นเงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช ้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนตํามูลค่าตราสารหนีตัดบัญชี
การเพิมขึนในลูกหนีจากดอกเบียและเงินปั นผล

(27,936,098.79)

(38,593,975.30)

(940,940.75)

(17,655,094.60)

การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

62,056,134.08

(111,371,327.23)

การเพิมขึน(ลดลง)ในเจ ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

(155,354,620.78)

169,566,111.69

การเพิมขึนในเจ ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
การเพิมขึน(ลดลง)ในค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
การเพิมขึนในภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
การเพิมขึน(ลดลง)ในหนีสินอืน

6,197,548.93

11,675,545.90

(11,828,866.30)

3,325,014.82

107,526.74

433,607.97

(549,759.77)

69,848.85

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

2,382,705,095.92

(2,140,241,192.40)

รายการขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

6,071,705,405.00

2,908,003,399.51

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(1,244,565,019.31)

(845,013,876.35)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

4,430,047,503.71

8,808,503,345.34

(3,231,085,208.48)

(7,083,891,739.35)

1,198,962,295.23

1,724,611,605.99

(45,602,724.08)

879,597,729.64

เงินฝากธนาคาร ณ วันต ้นปี

2,999,791,097.75

2,120,193,368.11

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

2,954,188,373.67

2,999,791,097.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
ข้อมูลทางการเงินทีสําค ัญ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)
2563

2562

2561

2560

2559

2558

41.3598

41.7102

43.6175

39.9612

34.0722

37.1307

0.2705

0.2487

0.1828

0.2250

0.2894

0.2617

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน **

(1.4859)

1.6701

1.8232

1.6557

2.0431

1.3067

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน **

(3.7863)

(2.2692)

(3.9133)

1.7756

3.5565

(4.6269)

รายได ้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิน

(5.0017)

(0.3504)

(1.9073)

3.6563

5.8890

(3.0585)

มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี

36.3581

41.3598

41.7102

43.6175

39.9612

34.0722

8.97

16.98

57,132

46,569

34,480

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิต ้นปี
รายได ้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:
รายได ้จากการลงทุนสุทธิ

อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ
่ มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลียระหว่างปี (%)

(14.40)

(0.61)

(4.42)

(7.98)

อ ัตราส่วนทางการเงินทีสําค ัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําค ัญ
มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิปลายปี (ล ้านบาท)

56,236

63,066

อัตราส่วนของค่าใช ้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลียระหว่างปี (%)

1.81

1.85

1.80

1.80

1.83

1.82

อัตราส่วนของรายได ้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลียระหว่างปี (%)

2.57

2.44

2.22

2.35

2.64

2.56

102.41

48.36

64.30

60.66

86.62

70.28

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของการซือขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลียระหว่างปี (%) ***

ข ้อมูลเพิมเติม
*

คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจําหน่ายแล ้วถัวเฉลียระหว่างปี

** ข ้อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทีเกิดขึนในระหว่างปี เนืองจาก
ช่วงเวลาของรายการซือขายหน่วยลงทุนนันขึนอยูก
่ บ
ั ความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัวสัญญาใช ้เงินและการซือขายเงินลงทุนต ้องเป็ นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอย่างแท ้จริง ซึงไม่รวมถึงการซือโดย
ั ญาขายคืน หรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือคืน
มีสญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
้ สุดว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สําหร ับปี สิน
1.

ล ักษณะของกองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว
้ คืนหน่วยลงทุน กองทุนได ้จดทะเบียน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทรับซือ
กับสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ปั จจุบันมีเงินทุน
จดทะเบียนจํานวน 50,000 ล ้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด (“บริษัทจัดการ”)
เป็ นผู ้จั ด การกองทุ น ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น และธนาคารกสิกรไทย จํ ากั ด
(มหาชน) เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนได ้จัดตัง้ ขึน
้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ของผู ้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานดี มีศักยภาพ
สูง ในการให ผ
้ ลตอบแทนจากการลงทุ น โดยเฉลี่ย ในรอบบั ญ ชีไ ม่ น อ
้ ยกว่า ร ้อยละ 65 ของมู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์สุท ธิ
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ที่ได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจ ัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัตท
ิ างการบัญชีทป
ี่ ระกาศใช ้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกีย
่ วข ้อง นอกจากนี้ งบการเงินได ้จัดทําขึน
้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีก
่ ําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106 เรือ
่ ง “การบัญชีสําหรับกิจการทีด
่ ําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุน”
งบการเงินได ้จัด ทํ าขึน
้ โดยใช ้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูล ค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว ้น แต่จะได ้
เปิ ดเผย เป็ นอย่างอืน
่ ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทํ าขึน
้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มค
ี วามหมาย ขัดแย ้ง
้งบการเงิ
กันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให ้ใช
นตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ
่ ะมีผลบ ังค ับในอนาคต
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม
่ มีผลบังคับใช ้ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กองทุน ได ้นํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ปรับ ปรุง (ปรับ ปรุง 2561) และฉบั บ ใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี ทีอ
่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช ้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ ริม
่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัต ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได ้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให ้มีขน
ึ้ เพื่อให ้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ น
การปรับ ปรุง ถ ้อยคํ าและคํ า ศั พ ท์ การตีค วามและการให ้แนวปฏิบั ต ท
ิ างการบั ญ ชีกั บ ผู ้ใช ้มาตรฐาน การนํ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตน
ิ ี้ไม่มผ
ี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ
่ ะมีผลบังคับใช ้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได ้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ยังไม่มีผลบังคับ
ในปั จจุบันและกองทุนไม่ได ้ใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทํ างบการเงิน ก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช ้ ผู ้บริหารของกองทุนได ้ประเมินในเบือ
้ งต ้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน
้ ต่องบการเงินของกองทุน
จากการถือปฏิบั ต ต
ิ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึง่ คาดว่าไม่มีผลกระทบ
ทีม
่ ส
ี าระสําคัญต่องบการเงินในปี ทถ
ี่ อ
ื ปฏิบัต ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งมือทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช ้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีทเี่ ริม
่ ต ้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และเกีย
่ วข ้องกับการดําเนินงานของกองทุน ซึง่ กองทุนไม่ได ้
นํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัตก
ิ อ
่ นวันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้ โดยหลักการสําคัญ
ของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได ้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ เครือ
่ งมือทางการเงิน ดังกล่าว ประกอบด ้วยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได ้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรือ
่ ง การเปิ ดเผยข ้อมูลสําหรับเครือ
่ งมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรือ
่ ง เครือ
่ งมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรือ
่ ง การแสดงรายการสําหรับเครือ
่ งมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
เรือ
่ ง การป้ องกันความเสีย
หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

ิ ทางการเงินด ้วยตราสารทุน
เรือ
่ ง การชําระหนี้สน

ิ ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให ้ข ้อกําหนดเกีย
่ วกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สน
ตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด ้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชี
่ ง
ป้ องกันความเสีย
ปั จจุบันฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริม
่ นํ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งมือทางการเงินมาถือปฏิบัต ิ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนได ้ออกประกาศให ้บริษัท จัดการจัดทํ างบการเงิน
ของกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพให ้เป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีว่าด ้วยการบัญชีสําหรับกิจการ
ที่ดํา เนิน ธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุน ตามที่สมาคมบริษั ท จั ดการลงทุน กํ าหนดโดยได ้รับ ความเห็ น ชอบจาก
ก.ล.ต. สําหรับรอบบัญชีทเี่ ริม
่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ปั จจุบันฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอ
่ าจมีต่องบการเงินในปี ที่เริม
่ นํ าแนวปฏิบัต ิ
ทางการบัญชีมาถือปฏิบัต ิ
4.

สรุปนโยบายการบ ัญชีทส
ี่ ําค ัญ
4.1

การวัดค่าเงินลงทุน
ิ ธิในเงินลงทุน ต ้นทุนของ
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ด ้วยจํานวนต ้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก
่ องทุนมีสท
้ เงินลงทุน และค่าใช ้จ่ ายโดยตรงทั ง้ สิน
้ ที่กองทุ นจ่ ายเพื่อให ้ได ้มาซึง่ เงิน
เงินลงทุนประกอบด ้วย รายจ่ ายซือ
ลงทุนนัน
้
เงิน ลงทุ น ที่ เป็ นตราสารทุ น ที่ มีต ลาดซื้อ ขายคล่ อ งรองรั บ แสดงด ้วยมู ล ค่ า ยุ ต ิธ รรมโดยใช ้ราคาซื้อ ขาย
ครัง้ ล่าสุดของวันทีว่ ัดค่าเงินลงทุน
้ ขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุตธ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มต
ี ลาดซือ
ิ รรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธก
ี ารทีก
่ ําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข ้อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารกําหนดมูลค่า
ยุต ิธ รรมของเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ไ ม่ มีต ลาดซื้อ ขายคล่อ งรองรับ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
้ ขายคล่องรองรับแสดงตาม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต ้องการของตลาดซึง่ เป็ นเงินลงทุนที่มต
ี ลาดซือ
้ ขายที่ป ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
มูลค่ายุต ธ
ิ รรมโดยใช ้ราคาหรือ อัต ราผลตอบแทนจากการซือ
ไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
กองทุนใช ้วิธีราคาทุนตัดจํ าหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนี้ ซึง่ มีอายุค รบกําหนดภายใน
90 วันนั บตัง้ แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงือ
่ นไขการต่ออายุเมือ
่ มูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนี้นัน
้ ไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให ้เป็ นมูลค่ายุตธ
ิ รรมจะรับรู ้ในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันทีว่ ด
ั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ
่ ําหน่ายใช ้วิธถ
ี ัวเฉลีย
่ ถ่วงนํ้ าหนัก
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4.2

การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่าย
ิ ธิทจ
เงินปั นผลรับ รับรู ้เป็ นรายได ้นับแต่วันทีป
่ ระกาศจ่ายและมีสท
ี่ ะได ้รับ
รายได ้ดอกเบีย
้ ถือเป็ นรายได ้ตามเกณฑ์คงค ้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ
่ ท ้จริง
ส่วนเกินมูลค่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจํ าหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของรายได ้ดอกเบีย
้
ค่าใช ้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค ้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได ้หรือค่าใช ้จ่าย ณ วันทีจ
่ ําหน่ายเงินลงทุน

4.3

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
บุค คลหรือ กิจ การที่เกีย
่ วข ้องกัน กับ กองทุน หมายถึง บุค คลหรือ กิจ การที่ล งทุนในส่วนได ้เสีย ของกองทุน
ิ ธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อมหรือ ฝ่ ายบริห าร
ตั ง้ แต่ร ้อยละ 10 ของส่วนได ้เสียทั ง้ หมดที่มีสท
ซึง่ ประกอบด ้วยบุค คลที่รับผิด ชอบในการจัด การกองทุน หรือมีห น า้ ที่กํ าหนดนโยบายหรือ ตัด สิน ใจเพื่อให ้
กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ทวี่ างไว ้
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกีย
่ วข ้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยู่ภ ายใต ้อํ า นาจการควบคุม ของกองทุ น หรือ มีอ ท
ิ ธิพ ลอย่า งเป็ นสาระสํ า คั ญ ของกองทุ น หรือ อยู่ภ ายใต ้
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน

4.4

บัญชีปรับสมดุล
้ คืน ของหน่ว ยลงทุน ซึง่ เท่ากับ จํ านวนต่อ หน่วยของกํา ไรสะสมทีย
ส่ว นหนึง่ ของราคาขายหรือราคารับ ซือ
่ ัง
ไม่ได ้แบ่งสรร ณ วันทีเ่ กิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.5

การใช ้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให ้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป ฝ่ ายบริหารต ้องใช ้การประมาณและตัง้ ข ้อ
ิ รายได ้ ค่าใช ้จ่าย และ
สมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกีย
่ วข ้องกับสินทรัพย์ หนี้สน
ิ ที่อาจเกิดขึน
การเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับสินทรัพย์และหนี้สน
้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน
้ จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณไว ้

4.6

ภาษีเงินได ้
กองทุนมีหน ้าทีเ่ สียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลเฉพาะเงินได ้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ในอัตราร ้อยละ 15 ของรายได ้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

5.

กําไรสะสมต้นปี
(หน่วย : บาท)
2563
รายได ้จากการลงทุนสุทธิสะสม (วันทีเ่ ริม
่ สะสม 11 พ.ย. 2547)

2562

2,486,280,119.43

2,110,012,236.34

18,025,953,903.09

15,885,712,710.69

(1,768,890,012.28)

1,139,113,387.23

18,743,344,010.24

19,134,838,334.26

กําไรสุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(วันทีเ่ ริม
่ สะสม 11 พ.ย. 2547)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุนสะสม
(วันทีเ่ ริม
่ สะสม 11 พ.ย. 2547)
กําไรสะสมต ้นปี
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6.

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได ้ดังนี้
ค่าใช้จา
่ ย

อ ัตราร้อยละต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.05885 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิของกองทุน

ค่ า ธรรมเนี ย มข า้ งต น
้ รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และจะเรี ย กเก็ บ จากกองทุ น เป็ นรายเดื อ น บริษั ทจั ด การจะคํ า นวณ
ค่าธรรมเนียมข ้างต ้นทุกวันทีม
่ ก
ี ารคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิโดยใช ้มูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิในแต่ละวันเป็ นฐานในการ
คํานวณค่าธรรมเนียม
7.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประกอบด ้วย
เงินต้น (บาท)
ธนาคาร

2563

อ ัตราดอกเบีย
้
(ร้อยละต่อปี )
2562

2563

2562

ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6,471,545.45

57,143,106.35

0.125

0.50

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

1,656,365,895.24

1,507,840,465.54

0.225

0.50

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

1,291,350,932.98

1,434,807,525.86

0.30

0.85

2,954,188,373.67

2,999,791,097.75

รวม

8.

รายการธุรกิจก ับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
กองทุ น มี ร ายการธุ ร กิจ ที่ สํ า คั ญ กั บ กิจ การที่ เกี่ย วข ้องกั น ซึง่ ประกอบด ้วยบริษั ทจั ด การ บริษั ทที่ มีผู ถ้ ื อ หุ น
้ หรือ
ผู ้ถือหน่วย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอืน
่ ทีบ
่ ริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่
้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
สําคัญดังกล่าวสําหรับปี สิน
(หน่วย : บาท)
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

895,575,955.87

1,027,308,221.66

75,552,000.00

81,506,100.00

107,110.76

206,488.50

71,646,076.48

82,184,657.70

6,094,204.35

7,380,452.95

้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช

ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
รายได ้เงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามทีป
่ ระกาศจ่าย
ราคาตลาด
้ วน
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุในหนังสือชีช
ราคาตลาด
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(หน่วย : บาท)
2563

2562

5,742,201,404.05

2,282,625,266.09

ราคาตลาด

846,991,741.13

392,095,566.69

ราคาตลาด

9,165,999.09

5,870,316.50

ราคาตลาด

รายได ้เงินปั นผล

17,233,312.80

39,336,467.20

ตามทีป
่ ระกาศจ่าย

้ เงินลงทุน
ซือ

97,314,195.58

25,913,617.78

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

71,684,821.54

125,454,486.19

ราคาตลาด

้ เงินลงทุน
ซือ
ขายเงินลงทุน

นโยบายการกําหนดราคา

บริษ ัทหล ักทร ัพย์บ ัวหลวง จําก ัด (มหาชน)
ค่านายหน ้า
บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)

กองทุนมีรายการเกีย
่ วข ้องกั นกับ กองทุน อืน
่ ซึง่ จั ดการโดยบริษั ท หลั กทรัพ ย์จัดการกองทุนรวมเดียวกั น สํ าหรับ ปี
้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
สิน
(หน่วย : บาท)

้ เงินลงทุน
ซือ

2563

2562

239,391,681.60

1,120,947,429.30

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีม
่ ส
ี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกันดังนี้
(หน่วย : บาท)
2563

2562

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค ้างจ่าย

72,786,054.90

83,801,219.09

6,471,545.45

57,143,106.35

1,895,870,600.00

1,918,555,000.00

2,442.06

45,447.86

2,186,132.80

2,451,378.56

1,068,173,200.00

1,138,443,088.00

ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค ้างจ่าย
บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)
เงินลงทุน
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9.

้ ขายเงินลงทุน
ข้อมูลเกีย
่ วก ับการซือ
้ ขายเงินลงทุนสําหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช ้เงิน และ
กองทุนได ้ซือ
ใบรับฝากเงิน เป็ นจํานวนเงิน 78,680.82 ล ้านบาท (2562: 54,064.48 ล ้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร ้อยละ 141.06
(2562: ร ้อยละ 84.48) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิถัวเฉลีย
่ ระหว่างปี

10. เครือ
่ งมือทางการเงิน
่ งที่
กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญ ที่แสดงในงบดุลประกอบด ้วย สินทรัพ ย์ท างการเงิน กองทุนมีความเสีย
่ งดังนี้
เกีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย
่ งด ้านอัตราดอกเบีย
10.1 ความเสีย
้
่ งจากอัตราดอกเบีย
กองทุนมีความเสีย
้ ที่สําคัญอันเกีย
่ วเนื่องกับเงินลงทุนในราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจาก
การเปลีย
่ นแปลงของอั ต ราผลตอบแทน ส่งผลให ้ราคาของตราสารหนี้ ที่ก องทุ น ถือ อยู่เปลี่ย นแปลงไปใน
้ ขายในตลาดถูกกํ าหนดให ้วัดมูลค่า
ทิศทางตรงกันข ้าม เครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่มีการซือ
ตามราคาตลาดเพือ
่ ให ้สะท ้อนมูลค่ายุตธิ รรม
่ งกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน
้ หรือตราสารหนี้ที่ให ้อัตราดอกเบีย
ในการบริหารความเสีย
้
ลอยตัว ในขณะทีอ
่ ัตราดอกเบีย
้ ในตลาดเพิม
่ สูงขึน
้ และในทางกลับกันเมือ
่ อัตราดอกเบีย
้ ในตลาดการเงินลดลง
จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพือ
่ รับกําไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหนี้ทเี่ พิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ลดความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุน อีกทัง้ กองทุน ได ้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหรือความผันผวนของมูลค่าของ
ตราสารทีก
่ องทุนลงทุนน ้อยลง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สินทรัพย์ทางการเงินทีส
่ ําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย
้ ได ้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
อ ัตราดอกเบีย
้
ปร ับขึน
้ ลง

ไม่ม ี

ตามราคาตลาด

อ ัตราดอกเบีย
้

สินทร ัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

2,954,188,373.67

53,603,587,622.69
-

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สินทรัพย์ทางการเงินทีส
่ ําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย
้ ได ้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
อ ัตราดอกเบีย
้
ปร ับขึน
้ ลง

ไม่ม ี

ตามราคาตลาด

อ ัตราดอกเบีย
้

สินทร ัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

2,999,791,097.75

60,489,269,307.30
-
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่ งจากการเปลีย
10.2 ความเสีย
่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
่ งที่เกิดจากการเปลีย
ความเสีย
่ นแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ ้นที่มีผลต่อการเปลีย
่ นแปลงของราคาหุ ้น
่ งทีเ่ กิดขึน
โดยปั จจัยทีเ่ ข ้ามากระทบอาจแบ่งออกได ้เป็ นความเสีย
้ กับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความ
เสี่ย งที่เกิด จากปั จ จั ย เฉพาะ (Specific Risk) ซึง่ อาจจะทํ า ให ้เกิด การเปลี่ย นแปลงต่ อ มูล ค่า ของสิน ทรัพ ย์
ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได ้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
่ งให ้หมดไปได ้ อย่างไรก็ตาม แนวทางทีท
กองทุนไม่สามารถทีจ
่ ะขจัดความเสีย
่ างกองทุนใช ้เพือ
่ ช่วยลดความ
่
เสียงในด ้านปั จจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําได ้โดยการกระจายนํ้ าหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์
และในแต่ล ะกลุ่ม ธุรกิจ ให ้มีค วามเหมาะสม โดยยั งคงมีผ ลตอบแทนที่ด ี และไม่ให ้เกิดความเสี่ย งมากกว่า
่ งของตลาดมากจนเกินไป แต่สํ าหรับความเสีย
่ งของตลาด (Market Risk) นั น
ความเสีย
้ กองทุน ไม่ส ามารถ
่ งขัน
ขจัดหรือลดลงได ้เนื่องจากเป็ นความเสีย
้ พืน
้ ฐานทีอ
่ ยูใ่ นตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้
่ งด ้านสภาพคล่อง
10.3 ความเสีย
่ งด ้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย
่ งทีก
ความเสีย
่ องทุนอาจได ้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการทีก
่ องทุน
ไม่สามารถเปลีย
่ นสินทรัพย์เป็ นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได ้เพียงพอตามความต ้องการและ
ทันต่อเวลาทีก
่ องทุนจะต ้องนํ าไปชําระภาระผูกพันได ้เมือ
่ ครบกําหนด
่ งดังกล่าวได ้ในระดับหนึ่ง หากความเสีย
่ งด ้านสภาพคล่องเกิดจากคุณ ภาพของ
กองทุนสามารถลดความเสีย
หลั ก ทรั พ ย์ เช่น กองทุ น มีก ารกํ า หนดสัด ส่ว นที่เหมาะสมสํ า หรั บ หลั ก ทรัพ ย์ข องบริษั ทที่มีข นาดเล็ ก หรือ
มีสัด ส่วนของหุ ้นที่ซ ื้อ ขายในตลาดตํ่ า โดยกองทุ น จะพิจ ารณาจากทุ น จดทะเบีย นของบริษั ทหรือ ปริม าณ
้ ขายเฉลีย
การซือ
่ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ระยะเวลาครบกําหนดของเครือ
่ งมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
ไม่มก
ี ําหนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือ
่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

สินทร ัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

52,473,874,612.24
-

-

1,129,713,010.45

2,954,188,373.67

-

ระยะเวลาครบกําหนดของเครือ
่ งมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
ไม่มก
ี ําหนด
ระยะเวลา

ระยะเวลาครบกําหนด
เมือ
่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

สินทร ัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

55,705,399,358.90
-

2,999,791,097.75

4,783,869,948.40
-
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่ งจากการผิดนัดชําระดอกเบีย
10.4 ความเสีย
้ หรือเงินต ้นของตราสารทางการเงิน
ความเสี่ย งที่ เกิด จากการผิด นั ด ชํ า ระหนี้ เงิน ต น
้ และดอกเบี้ย ของผู ้ออกตราสารและหรือ ผู ้รั บ รอง ผู อ้ าวั ล
ผู ้คํ้ า ประกั น หรือ คู่ สัญ ญาในการทํ า ธุรกรรม (Counter Party) เนื่ อ งมาจากผู ้ออกตราสารและหรือ ผู ้รับ รอง
ผู ้อาวัล ผู ้คํ้ า ประกั น หรือ คู่ สัญ ญาในการทํ าธุรกรรม มีผ ลการดํ าเนิน งานและฐานะการเงิน ที่ด ้อยลงจึงขาด
สภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมือ
่ ครบกําหนด ส่งผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับชําระดอกเบีย
้ และเงินต ้น
ตามเวลาทีก
่ ําหนดไว ้
่ งดังกล่าวลงได ้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทผ
กองทุนสามารถลดความเสีย
ี่ ู ้ออกมีฐานะการเงินทีม
่ ั่นคง
เช่น ตราสารหนี้ ที่ก ระทรวงการคลั งเป็ นผู ้ออกหรือ รับ รอง รับ อาวั ล คํ้ า ประกั น ทั ง้ เงิน ต ้นและดอกเบี้ย หรือ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษั ท เอกชนที่ผ่านการพิจารณาคั ดเลือก เช่น ทํ าการวิเคราะห์ฐานะทาง
่ ง
การเงินของบริษัท รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกําหนดวงเงินในการลงทุนเพือ
่ ลดความเสีย
จากการลงทุน
10.5 มูลค่ายุตธิ รรม
้ และผู ้ขายตกลงแลกเปลี่ย นสิน ทรัพ ย์กั นในขณะที่ทั ง้ สองฝ่ ายมี
มูล ค่ายุต ธ
ิ รรม หมายถึง จํ านวนเงิน ที่ผู ้ซือ
ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลีย
่ นและสามารถต่อรองราคากันได ้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มค
ี วาม
เกีย
่ วข ้องกัน วิธก
ี ารกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน
้ อยูก
่ ับลักษณะของเครือ
่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะกําหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือกําหนดขึน
้ โดยใช ้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในความต ้องการของตลาดทีแ
่ สดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยถือ
ื้ ขายกันในตลาด ส่วนสินทรัพ ย์ท างการเงินอืน
้ และหนี้ส น
ิ
ตามราคาที่ซอ
่ ส่วนใหญ่จัด ประเภทอยู่ในระยะสัน
้ ดังนั น
่ ว่ามูลค่าตามบัญ ชีของสิน ทรัพย์และ
ทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกํ าหนดอันสัน
้ กองทุนเชือ
ิ ทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
หนี้สน
11. การจ ัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได ้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการ
แสดงรายการในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ สามารถสรุปได ้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ตามที่
รายงานไว้เดิม

ตามที่
จ ัดประเภทใหม่

รายงานใหม่

งบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ภาษีเงินได ้ค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่

3,437,978.97

433,607.97

433,607.97

(433,607.97)

3,004,371.00

12. การอนุม ัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอํานาจของกองทุนเมือ
่ วันที่ 14 มกราคม 2564
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

B-LTF | 39

้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th

B-LTF | 40

้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตาม
วาระการประชุม

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออกเสียง

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

9 ม.ค. 63

บมจ. แพลน บี มีเดีย

1

2

0

1

วาระที่ 3 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

17 ม.ค. 63

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

1

10

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายปณต
สิรวิ ัฒนภักดี กลับเข ้าดํารงตําแหน่งต่อ
เนื่องจากเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75% ในรอบปี 2562
้ สุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
สิน
วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 ม.ค. 63

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 ม.ค. 63

กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
เพือ
่ อนาคตประเทศไทย

1

5

0

1

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

5 มี.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

1

0

1

วาระที่ 2 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

26 มี.ค. 63

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

1

10

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

30 มี.ค. 63

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วส
ิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

31 มี.ค. 63

บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

2 เม.ย. 63

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1

13

0

1

วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

3 เม.ย. 63

บมจ. ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

21 เม.ย. 63

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง่

1

15

0

1

วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

24 เม.ย. 63

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

25 เม.ย. 63

บมจ. ทีพบ
ี ไี อ

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 63

บมจ. โรงพยาบาลราชธานี

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

27 พ.ค. 63

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

1

13

0

1

วาระที่ 12 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

4 มิ.ย. 63

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่

1

11

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

8 มิ.ย. 63

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

1

9

0

0

-

16 มิ.ย. 63

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

1

6

0

0

-

19 มิ.ย. 63

บมจ. บ ้านปู เพาเวอร์

1

8

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

19 มิ.ย. 63

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ ้าส์

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตาม
วาระการประชุม

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออกเสียง

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

19 มิ.ย. 63

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
่ แนล
เนชัน

1

16

1

0

วาระที่ 4.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายจรัมพร
โชติกเสถียร เนื่องจากดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระใน บมจ.สิงห์ เอสเตท
ซึง่ ประกอบธุรกิจเดียวกัน จึงอาจทําให ้
เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์

19 มิ.ย. 63

่
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน

1

10

2

0

วาระที่ 4.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายฉวี่ เกิงโหล่ว
เนื่องจากเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 4.3.0.0 ไม่อนุมัต ิ ดร. หลี่ เฝิ ง
เนื่องจากเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75%

24 มิ.ย. 63

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

1

11

0

1

วาระที่ 8 ตอบข ้อซักถาม งดออกเสียง

29 มิ.ย. 63

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

30 มิ.ย. 63

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

1

12

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1 ก.ค. 63

บมจ. สิงห์ เอสเตท

1

12

0

1

วาระที่ 11 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

2 ก.ค. 63

ี จ
บมจ. บีซพ
ี ี

1

10

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

2 ก.ค. 63

ิ เวชการ
บมจ. กรุงเทพดุสต

1

12

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

2 ก.ค. 63

บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดัสตรี้

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. การบินกรุงเทพ

1

9

0

1

วาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

่
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน

1

12

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

1

12

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บมจ. ปตท.

1

9

0

1

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

7 ก.ค. 63

บมจ. ไทยรีประกันชีวต
ิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

9 ก.ค. 63

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

1

15

1

1

วาระที่ 4.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ คุณหญิงวรรณา
สิรวิ ัฒนภักดี เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

15

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

1

8

1

1

วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ นางสาวคาโรลีน
โมนิคมารีครีสตีนลิงค์ เนื่องจากเข ้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ

1

14

0

0

-
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตาม
วาระการประชุม

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออกเสียง

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

13 ก.ค. 63

บมจ. ดับบลิวเอชเอ
่
คอร์ปอเรชัน

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

14 ก.ค. 63

บมจ. อมตะ วีเอ็น

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (หากมี) งดออกเสียง

14 ก.ค. 63

บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก ้า

1

11

1

1

วาระที่ 5.4.0.0 ไม่อนุมัต ิ นาวาอากาศโท
หญิงศิรน
ิ ธรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องจาก
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
น ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

14 ก.ค. 63

่
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน

1

12

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

14 ก.ค. 63

บมจ. สามารถเทลคอม

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

14 ก.ค. 63

บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

15 ก.ค. 63

บมจ. เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

16 ก.ค. 63

บมจ. ซีพี ออลล์

1

11

0

0

16 ก.ค. 63

บมจ. วีจไี อ

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

20 ก.ค. 63

บมจ. บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์

1

18

0

1

วาระที่ 15 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

20 ก.ค. 63

บมจ. ผลิตไฟฟ้ า

1

13

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 ก.ค. 63

่
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน

1

10

1

1

วาระที่ 7.2.0.0 ไม่อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้
นายวีรยุทธ โพธารมิก ให ้กลับเข ้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เนื่องจาก
เข ้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562
น ้อยกว่า 75%

-

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
23 ก.ค. 63

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วส
ิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

23 ก.ค. 63

บมจ. ซาบีน่า

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นางสุชัญญา
ธนาลงกรณ์ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

24 ก.ค. 63

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

บมจ. สยามแม็คโคร

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตาม
วาระการประชุม

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออกเสียง

1

11

0

2

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการของ
บริษัท ประจําปี 2562 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

1

9

0

1

29 ก.ค. 63

บมจ. เอสซี แอสเสท
่
คอร์ปอเรชัน

1

15

0

0

-

30 ก.ค. 63

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1

14

0

0

-

31 ก.ค. 63

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน
เอ็นเนอร์จ ี้

1

12

0

2

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2562
เมือ
่ วันที่ 28 ต.ค. 2562 งดออกเสียง
วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

31 ก.ค. 63

บมจ. แพลน บี มีเดีย

1

12

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

31 ก.ค. 63

่
บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน

1

12

1

1

วาระที่ 4.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ ดร. อัฟซอล บิน
อับดุล ราฮิม เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 12 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

4 ส.ค. 63

บมจ. สแกน อินเตอร์

1

10

0

1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
้ สุด 31 ธ.ค. 2562
ประจําปี 2562 สิน
งดออกเสียง

5 ส.ค. 63

บมจ. เอ็ม บี เค

1

15

0

1

วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

7 ส.ค. 63

บมจ. ทีโอเอ เพ ้นท์
(ประเทศไทย)

1

10

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

26 ส.ค. 63

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล
่
คอร์ปอเรชัน

1

10

1

1

วาระที่ 4.4.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายสมพงษ์
ตัณฑพาทย์ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 ส.ค. 63

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี
ดีเวลลอปเมนท์

1

3

0

1

วาระที่ 4 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

16 ก.ย. 63

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

1

14

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

7 ต.ค. 63

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

ี จ
บมจ. บีซพ
ี ี

จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตาม
วาระการประชุม

จํานวนครงั้
ทีเ่ ชิญ
ประชุม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออกเสียง

1

4

2

0

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

วาระที่ 3 ไม่อนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขาย
้ หุ ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
เพิม
่ ทุนของบริษัทฯ ให ้แก่บค
ุ คลใน
วงจํากัด (Private Placement) ที่
้ และได ้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
จองซือ
่
ทุนทีอ
่ อกและเสนอขายให ้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) โดย
กําหนดราคาเสนอขายไว ้อย่างชัดเจน
(BCPG-W3)
วาระที่ 5 ไม่อนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิม
่ ทุนของบริษัทฯ

22 ต.ค. 63

บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป
โฮลดิง้

1

9

1

1

วาระที่ 4 ไม่อนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรเพือ
่
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย การรับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และการ
งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

29 ต.ค. 63

บมจ. แม็คกรุ๊ป

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

18 พ.ย. 63

บมจ. เอ็ม บี เค

1

9

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2562 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Conference Call , Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 14 มกราคม 2564
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บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th

