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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี (B-SM-RMF) 

ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนในเดอืนตุลาคม 2563 จากความกังวลทีก่ลับมาเพิม่ขึน้ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป ซึง่ท าใหเ้กดิการล็อคดาวน์ขึน้ในหลายประเทศอกีครัง้ ความไม่แน่นอนต่อการ

เลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ สง่ผลใหนั้กลงทุนมีการขายเพื่อลดความเสีย่งในช่วงสัน้ และสัญญาณทางเศรษฐกจิต่างๆ ที่เร ิม่

บ่งชีถ้งึการฟ้ืนตัวที่ชะลอตัวลง ท าใหใ้นเดือนนี้ดัชนีตลาดหุน้โลก (World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.1% โดยตลาด

ยโุรปเป็นตลาดทีป่รับตัวลงมากทีส่ดุในกลุม่ตลาดหลัก 

การแพร่ระบาดท่ัวโลกของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการกลับมาระบาดระลอกสองในแถบยุโรปนัน้ ท าให ้

หลายประเทศจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการล็อคดาวน์เศรษฐกจิอกีครัง้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทีรุ่นแรงเกนิกว่าทีข่ดีความสามารถ

ของการรักษาพยาบาลจะรับไดใ้นชว่งที่ก าลังจะเขา้สูฤ่ดูหนาวในปีนี้ โดยการพัฒนาวัคซนียังอยู่ในขัน้ตอนการทดลองตามล าดับ 

และยังคงไม่พรอ้มใชง้านอย่างนอ้ยจนถงึเดอืนกมุภาพันธปี์หนา้ สง่ผลต่อความต่อเนื่องและแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 

ในขณะที่อกีหนึ่งความคาดหวังเชงิบวกต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรัฐฯ ยังคงไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงกันได ้

ท าใหต้อ้งไปรอหลังการเลือกตัง้ประธานาธบิดีสหรัฐฯ ส่งผลใหตั้วเลขเศรษฐกจิในไตรมาสสุดทา้ยของปีอาจขาดแรงหนุน 

เนื่องจากผลบวกจากการกระตุน้เศรษฐกจิในรอบกอ่นหนา้เริม่หมดลง ดา้นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ นัน้ ล่าสุดยังคงไม่สามารถ

ไดผ้ลอย่างเป็นทางการ แต่มโีอกาสสงูที ่Biden จะเป็นผูช้นะ โดย Democrat จะชนะในสภาล่าง และ Republican ครองสภาบน 

ท าใหก้ารออกนโยบาย รวมถงึมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนานใหญ่ อาจจะไมร่าบรืน่ ดังนัน้ ประเด็นการเมอืงของสหรัฐฯ จะยังคง

เป็นปัจจัยทีต่ลาดใหค้วามส าคัญในชว่งตอ่จากนี้ ซึง่จะสง่ผลตอ่แนวโนม้ของเศรษฐกจิและการลงทนุในระยะขา้งหนา้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวใกลเ้คยีงกับตลาดหุน้โลก โดยปิดลดลง 3.4% ในเดอืนตุลาคม โดยไดร้ับอทิธพิลจากความ

กังวลต่อแนวโนม้การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัวลง ในประเทศมีปัจจัยกดดันจากประเด็นการชุมนุมทางการเมอืงที่มมีา

อยา่งตอ่เนื่องและมแีนวโนม้ยดืเยือ้ อยา่งไรก็ด ียังมแีนวโนม้ไมรุ่นแรง ดา้นเศรษฐกจิไทยเครือ่งชีท้างเศรษฐกจิต่างๆ ปรับตัวดขี ึน้

ในวงกวา้ง ยกเวน้ภาคการท่องเทีย่ว ในชว่งที่ผ่านมาภาครัฐไดม้กีารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นการ

ใชจ่้าย และการทอ่งเทีย่วในประเทศ ซึง่ชว่ยประคับคองเศรษฐกจิในระหวา่งทีนั่กท่องเทีย่วยังไมส่ามารถกลับมาได ้โดยมาตรการ

ทางการคลังจะยังคงมคีวามจ าเป็นและมบีทบาทมากขึน้ในชว่งต่อจากนี้ 

แนวโนม้การลงทุนในชว่งสดุทา้ยของปี ตลาดหุน้ไทยแมจ้ะยังเผชญิความไม่แน่นอนหลายเรือ่ง ทัง้ประเด็น COVID-19 

ของโลก และการเมืองในประเทศ แต่ตลาดก็ไดต้อบรับปัจจัยกดดันต่างๆ มาบา้งแลว้ ขณะที่ก าไรบรษัิทจดทะเบยีนจะค่อยๆ 

ฟ้ืนขึน้เป็นล าดับ ท าใหร้ะดับ Valuation ปัจจุบันค่า PE ปีหนา้อยู่ที่ประมาณ 15 เท่า ซึง่รองรับความผันผวนของตลาดไดม้ากขึน้ 

ถา้หากประมาณการก าไรของตลาดไม่ถูกปรับลดลงอกี กลยุทธก์ารลงทุน ยังตอ้งมคีวาม Selective เนน้หุน้ทีม่พีื้นฐานแข็งแกร่ง 

มีแนวโนม้การฟ้ืนตัวของธุรกิจที่ดี รวมถึงใหค้วามส าคัญมากขึ้นกับหุน้ที่ไดป้ระโยชน์เชิงนโยบายทั้งจากในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุน B-SM-RMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ

ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 1,121.76 ลา้นบาท หรอื 10.2795 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง 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 

ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่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 20 พฤศจกิายน 2555 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 20 พฤศจกิายน 2555 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 3,000 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ ทีม่ลีักษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)   

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ

ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยเนน้ลงทุนในบรษัิทขนาดเล็กและขนาดกลางทีม่กีารก ากับดูแลกจิการทีด่ี โดยเฉลีย่รอบปีบัญชี

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ รวมถงึ

หุน้ที่ไม่ไดจ้ดทะบยีน ตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ และหรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้งชพี 

ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่าง

ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 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 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 62 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 60 

5 ปี 

ต ัง้แต ่30 ต.ค. 58 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่20 พ.ย. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 10.7352 9.3812 11.3412 14.6458 11.6530 10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ B-SM-RMF 
-4.24 9.58 -9.36 -11.13 -2.47 0.35 

เกณฑม์าตรฐาน3 -9.50 -7.36 -22.82 -8.62 0.09 2.33 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

17.934 18.454 25.85 17.26 15.17 15.73 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.894 15.974 28.12 18.35 16.01 16.07 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 

 

1,123,521,605.84 100.16 

  หุน้สามญั 

 

    

    ยานยนต ์

 

    

        บรษัิท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 

23,940,000.00 2.13 

    พาณิชย ์

 

    

        บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

44,784,300.00 3.99 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) - 14,300,000.00 1.27 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

51,107,370.00 4.56 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

18,022,380.00 1.61 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

58,991,600.00 5.26 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์

 

    

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) 

 

31,407,945.00 2.80 

    พลงังานและสาธารณูปโภค 

 

    

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

 

80,919,100.00 7.21 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์

 

    

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

29,903,375.00 2.67 

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

 

76,710,750.00 6.84 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

32,850,000.00 2.93 

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

29,843,550.00 2.66 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

29,580,000.00 2.64 

    อาหารและเครือ่งดืม่ 

 

    

        บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากัด (มหาชน) - 60,695,000.00 5.41 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

22,310,800.00 1.99 

    การแพทย ์

 

    

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

 

13,800,000.00 1.23 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 

 

20,160,000.00 1.80 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

27,072,800.00 2.41 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

    

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

10,601,045.00 0.95 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

9,260,288.70 0.83 

    สือ่และสิง่พมิพ ์

 

    

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

9,108,190.00 0.81 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

34,842,960.00 3.11 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  

 

    

    บรรจภุณัฑ ์

 

    

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) - 16,444,125.00 1.47 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

 

    

        บรษัิท เคมแีมน จ ากัด (มหาชน) 

 

11,074,273.00 0.99 

        บรษัิท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) 

 

44,854,920.00 4.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

    

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

6,176,450.00 0.55 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์

 

    

        บรษัิท พรมิา มารนี จ ากัด (มหาชน) 

 

47,094,425.00 4.20 

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

20,934,936.00 1.87 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

    

        บรษัิท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

26,408,940.00 2.35 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

20,874,772.50 1.86 

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

 

12,360,000.00 1.10 

  พนัธบตัร 

 

    

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 129,913,230.82 11.58 

  เงนิฝากธนาคาร 

 

    

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 27,371,854.03 2.44 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 29,802,225.79 2.66 

  

 

    

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 

 

1,121,755,426.81 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 

 

10.2795 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วน

ไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแลกจิการบรษัิท

จดทะเบยีน ประจ าปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 129.91 11.58 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

27.37 2.44 

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. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/11/20 AAA 20,000,000.00 19,996,165.20 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/11/20 AAA 40,000,000.00 39,990,484.46 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/01/21 AAA 50,000,000.00 49,950,276.89 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 20,000,000.00 19,976,304.27 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 689,744.23 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 29,112,481.56 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 27,371,854.03 

 

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 (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 17,188.43  1.50  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 343.77  0.03  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 572.95 0.05  

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 324.28  0.03  

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 18,503.93  1.61  

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 444.11  0.04  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 18,873.55  1.65  

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =      5,717,460,976.09  

       1,145,785,935.81  

   

PTR = 4.99 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

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

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 13.15 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 10.94 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 10.13 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 9.79 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 8.49 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 8.42 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 7.69 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 5.64 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 5.58 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 5.49 

11 อืน่ๆ 14.68 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 19,799,203.23 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ข้าพเจา้เห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั เม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)           
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563 
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 1,115,925,582.48 บาท
ในปี 2563 และ 1,466,629,609.61 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 1,065,112,206.02    1,258,359,493.64    

เงินฝากธนาคาร 6, 7 32,676,837.26         38,829,681.78         
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 7 1,287,621.70           1,353,268.63           
จากการขายเงินลงทุน 149,867,372.36       18,398,642.47         
รวมสินทรัพย์ 1,248,944,037.34    1,316,941,086.52    

หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 7 125,300,141.55       40,609,581.18         
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 122,289.95              404,238.18              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 1,682,518.88           1,902,635.80           
หน้ีสินอ่ืน 83,660.15                80,062.33                

รวมหน้ีสิน 127,188,610.53       42,996,517.49         
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,121,755,426.81    1,273,944,569.03    

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,091,252,014.70    1,123,279,792.99    
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 151,533,930.74 152,566,145.02
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 4 (121,030,518.63) (1,901,368.98)
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,121,755,426.81    1,273,944,569.03    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.2795                   11.3412                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 109,125,201.4698   112,327,979.2994   

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยานยนต์ 23,940,000.00          2.25

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 1,800,000        23,940,000.00          2.25
พาณชิย์ 187,205,650.00        17.57

บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 1,092,300        44,784,300.00          4.20

บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1,000,000        14,300,000.00          1.34

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,214,300        51,107,370.00          4.80

บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,766,900        18,022,380.00          1.69

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 1,697,600        58,991,600.00          5.54
ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 30,501,000.00          2.86

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 677,800           30,501,000.00          2.86
พลงังานและสาธารณูปโภค 80,919,100.00          7.60

บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ  ากดั (มหาชน) 4,258,900        80,919,100.00          7.60
เงินทุนและหลกัทรัพย์ 198,559,300.00        18.64

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 227,500           29,575,000.00          2.78

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2,223,500        76,710,750.00          7.20

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 600,000           32,850,000.00          3.08

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 602,900           29,843,550.00          2.80

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 8,500,000        29,580,000.00          2.78

อาหารและเคร่ืองด่ืม 83,005,800.00          7.79

บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 6,100,000        60,695,000.00          5.70

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 656,200           22,310,800.00          2.09
การแพทย์ 61,032,800.00          5.73

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1,000,000        13,800,000.00          1.30

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 8,000,000        20,160,000.00          1.89

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 1,259,200        27,072,800.00          2.54
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 19,861,333.70          1.87

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 1,316,900        10,601,045.00          1.00

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,258,607        9,260,288.70            0.87
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 43,951,150.00          4.13

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 1,000,900        9,108,190.00            0.86

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 6,452,400        34,842,960.00          3.27
บรรจุภณัฑ์ 16,444,125.00          1.54

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 466,500           16,444,125.00          1.54
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 55,929,193.00          5.25

บริษทั เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 8,719,900        11,074,273.00          1.04
บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 1,861,200        44,854,920.00          4.21

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6,176,450.00            0.58

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 1,260,500        6,176,450.00            0.58
ขนส่งและโลจิสตกิส์ 68,029,361.00          6.39

บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 6,076,700        47,094,425.00          4.42

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 4,307,600        20,934,936.00          1.97
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12,360,000.00          1.16

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ  ากดั (มหาชน) 1,200,000        12,360,000.00          1.16
บริการ 20,874,772.50          1.96

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,694,650        20,874,772.50          1.96
เทคโนโลยี 26,408,940.00          2.48

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,060,600        26,408,940.00          2.48
รวมหุ้นสามญั 935,198,975.20        87.80
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
งวดท่ี พ.43/14/63 - CB20N17A 17/11/63 20,000             19,996,165.20          1.88
งวดท่ี 33/91/63 - CB20N19B 19/11/63 40,000             39,990,484.46          3.75
งวดท่ี 41/91/63 - CB21114B 14/01/64 50,000             49,950,276.89          4.69
งวดท่ี 30/182/63 - CB21128A  28/01/64 20,000             19,976,304.27          1.88

รวมพันธบัตร 129,913,230.82        12.20

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,115,925,582.48 บาท) 1,065,112,206.02     100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 24,009,360.00          1.91

บริษทั ไทยวา จ  ากดั (มหาชน) 5,636,000        24,009,360.00          1.91
ธนาคาร 45,415,500.00          3.61

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 465,800           45,415,500.00          3.61
พาณชิย์ 19,482,540.00          1.55

บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,951,900        19,482,540.00          1.55
วัสดุก่อสร้าง 38,935,235.00          3.09

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,380,300        25,183,235.00          2.00
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 305,600           13,752,000.00          1.09

พลงังานและสาธารณูปโภค 97,597,695.00          7.76

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 593,700           28,497,600.00          2.27

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 457,300           33,611,550.00          2.67

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 5,502,100        35,488,545.00          2.82
แฟช่ัน 16,834,125.00          1.34

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 641,300           16,834,125.00          1.34
เงินทุนและหลกัทรัพย์ 142,741,640.00        11.35

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 138,600           28,274,400.00          2.25

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,928,740        50,147,240.00          3.99

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3,200,000        64,320,000.00          5.11
อาหารและเคร่ืองด่ืม 39,012,000.00          3.10

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 300,000           23,325,000.00          1.85

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,120,500        15,687,000.00          1.25
การแพทย์ 74,495,280.00          5.92

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1,698,500        28,534,800.00          2.27

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 5,410,500        13,850,880.00          1.10

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 1,259,200        32,109,600.00          2.55
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 109,000,439.52        8.66

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 421,100           26,108,200.00          2.07

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 3,662,800        28,386,700.00          2.26

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,737,100        20,391,395.00          1.62

บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 3,066,500        26,525,225.00          2.11

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,258,607        7,588,919.52            0.60
ประกนัภยัและประกนัชีวิต 8,030,176.00            0.64

บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 2,281,300        8,030,176.00            0.64
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 94,439,065.00          7.50

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 1,000,900        10,609,540.00          0.84

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 3,900,000        34,125,000.00          2.71

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 5,097,900        49,704,525.00          3.95
กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 9,278,640.00            0.74

บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 946,800           9,278,640.00            0.74
บรรจุภณัฑ์ 67,243,720.00          5.34

บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) 3,420,200        53,355,120.00          4.24

บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 3,245,000        13,888,600.00          1.10
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 65,974,200.00          5.24

บริษทั เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 15,058,400      24,846,360.00          1.97
บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 1,757,600        41,127,840.00          3.27

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 105,893,106.50        8.41

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ  ากดั (มหาชน) 1,400,000        34,720,000.00          2.76
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 1,483,900        7,241,432.00            0.58
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 622,300           14,126,210.00          1.12
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,020,600        13,653,112.00          1.08
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 4,000,000        24,200,000.00          1.92
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 5,196,675        11,952,352.50          0.95
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน

(บาท)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ 22,000,000.00          1.75

บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,000,000        22,000,000.00          1.75
ขนส่งและโลจิสตกิส์ 37,227,760.00          2.96

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 2,700,000        25,110,000.00          2.00

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 946,700           12,117,760.00          0.96
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

ทรัพยากร 27,857,250.00          2.21

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 3,714,300        27,857,250.00          2.21
บริการ 48,576,000.00          3.86

บริษทั แอลดีซี เดน็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 12,064,000      11,702,080.00          0.93

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,652,800        36,873,920.00          2.93

เทคโนโลยี 44,678,125.00          3.55

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,429,700        44,678,125.00          3.55
รวมหุ้นสามญั 1,138,721,857.02     90.49
พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
งวดท่ี 39/91/62 - CB19D26B 26/12/62 30,000             29,937,745.89          2.38
งวดท่ี 20/182/62 - CB19N14A 14/11/62 5,000               4,997,276.83            0.40
งวดท่ี 43/91/62 - CB20123B 23/01/63 45,000             44,855,104.31          3.56
งวดท่ี 32/182/62 - CB20206A 06/02/63 40,000             39,847,509.59          3.17

รวมพันธบัตร 119,637,636.62        9.51

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,466,629,609.61 บาท) 1,258,359,493.64     100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 32,825,177.40         43,082,654.56         
รายไดด้อกเบ้ีย 7 996,909.11              1,672,697.64           

รวมรายได้ 33,822,086.51         44,755,352.20         
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 18,391,623.10         21,709,082.21         
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 367,832.47              434,181.49              
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 613,054.07              723,636.05              
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 61,200.00                61,100.00                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 745,008.57              2,173,780.03           

รวมค่าใชจ่้าย 20,178,718.21         25,101,779.78         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 13,643,368.30         19,653,572.42         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (290,229,257.46)      (86,878,170.53)        
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 157,456,739.51       (61,251,061.53)        

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (132,772,517.95)      (148,129,232.06)      

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (119,129,149.65)      (128,475,659.64)      

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

2563 2562
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 13,643,368.30         19,653,572.42         
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (290,229,257.46)      (86,878,170.53)        
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 157,456,739.51       (61,251,061.53)        

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (119,129,149.65)      (128,475,659.64)      
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 85,896,091.70         101,721,351.44       
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (118,956,084.27)      (143,715,718.58)      

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (33,059,992.57)        (41,994,367.14)        
การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (152,189,142.22)      (170,470,026.78)      
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 1,273,944,569.03    1,444,414,595.81    
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 1,121,755,426.81    1,273,944,569.03    

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 112,327,979.2994   115,763,009.6243   
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 8,226,345.4953       8,779,883.8618       
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (11,429,123.3249) (12,214,914.1867)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 109,125,201.4698   112,327,979.2994   

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (119,129,149.65)      (128,475,659.64)      
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุน (5,931,176,486.02)   (2,231,263,040.22)   
การขายเงินลงทุน 5,992,460,976.09    2,215,615,085.89    
ส่วนต ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดับญัชี (809,720.40)             (1,232,340.02)          
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 65,646.93                (1,176,689.46)          
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (131,468,729.89)      (18,398,642.47)        
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 84,690,560.37         30,648,942.08         
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (281,948.23)             404,238.18              
การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (220,116.92)             (365,095.07)             
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 3,597.82                  13,850.91                
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 290,229,257.46       86,878,170.53         
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (157,456,739.51)      61,251,061.53         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 26,907,148.05         13,899,882.24         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 85,896,091.70         101,721,351.44       
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (118,956,084.27)      (143,715,718.58)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (33,059,992.57)        (41,994,367.14)        
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (6,152,844.52)          (28,094,484.90)        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 38,829,681.78         66,924,166.68         
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 32,676,837.26         38,829,681.78         

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.3412 12.4773 14.6458 12.8442 11.6525    12.6403     
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.1228         0.1699         0.0957         0.0872      0.1617      0.0788       
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (2.5892) (0.7660) 0.2919 0.3558 (0.2109) 0.7686
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 1.4047 (0.5400)        (2.5561)        1.3586      1.2409      (1.8352)      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (1.0617)        (1.1361)        (2.1685)        1.8016      1.1917      (0.9878)      
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 10.2795 11.3412 12.4773 14.6458 12.8442 11.6525

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) (10.40) (9.50)   (15.93) 13.71        10.38        (8.27) 

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 1,121,755    1,273,945    1,444,415    1,578,454 1,213,758 1,057,644  
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.76             1.86             1.75             1.81          1.80          1.92           
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 2.95             3.31             2.45             2.46          3.16          2.56           
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) *** 934.46         260.54         206.82         284.22      303.18      183.45       

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหว่างปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของ
ราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุน ตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เ พ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันมีจ านวน
เงินทุนจดทะเบียน 3,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 300 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพภายหลงัเกษียณอายุของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะลงทุน
ในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ี
เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงิน
ได้จัดท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 
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ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหนา้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

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

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง 
ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิ้ธีราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายคุรบก าหนดภายใน 
90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายุเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่าง
จากราคาทุนตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลคา่ยติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
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บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

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

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ก าไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 20 พ.ย. 55) 74,416,395.32  54,762,822.90 

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

(เร่ิมสะสม 20 พ.ย. 55) 131,952,351.67  218,830,522.20 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

(เร่ิมสะสม 20 พ.ย. 55) (208,270,115.97)  (147,019,054.44) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมตน้ปี (1,901,368.98)  126,574,290.66 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ้่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
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6. เงินฝากธนาคาร 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการ และกิจการอื่นซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 18,391,623.10    21,709,082.21   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 613,054.07         723,636.05   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 16,147.69           11,074.98  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 198,174.25          233,832.97   ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 3,662.21             8,757.53   ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทนุ 119,924,509.00     49,825,957.30  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 1,087,859.92         582,387.74   ราคาตลาด 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

ขายเงินลงทุน 19,996,877.20  -  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี   

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,565,585.73      1,764,189.62  

    

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

                  ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 811,473.12      1,146,550.36  0.125  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,523,141.02         521,383.11   0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 27,342,223.12    37,161,748.31   0.30  0.85 

รวมเงินฝากธนาคาร 32,676,837.26    38,829,681.78      
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 บาท 

 2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 811,473.12       1,146,550.36  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 561.06                2,033.25  

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 19,996,165.20  - 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 19,861.62           24,538.69 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น                 
จ านวนเงิน 11,923.64 ลา้นบาท (ปี 2562: จ านวนเงิน 4,446.88 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 1,041.17 (ปี 2562: 
ร้อยละ 328.80) ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี  

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าว
อาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจ
ของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด หรอืที่เว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซตข์องส 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 

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

20 ธ.ค. 62 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ 

เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

1 2 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงาน 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2562 วันที ่17 เม.ย. 62 

งดออกเสยีง 

วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

9 ม.ค. 63 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด 

(มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 63 บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 63 บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี 

จ ากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ 

เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

งดออกเสยีง 

25 ม.ิย. 63 บรษัิท เน็ตเบยจ์ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 ม.ิย. 63 บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีล 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1 18 0 0 - 

29 ม.ิย. 63 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่

จ ากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 8 1 1 วาระที ่5.1.0.0 ไมอ่นุมัต ิ

น.ส. คาโรลนี โมนคิมารคีรสีตนี 

ลงิค ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 

อกีครัง้หนึง่ เนื่องจากเขา้ประชมุ

นอ้ยกวา่ 75% 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี  

งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

16 ก.ค. 63 บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 0 - 

16 ก.ค. 63 บรษัิท วนีไิทย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิ 

นายพจน ์วเิทตยนตรกจิ 

เนื่องจากในปี 2562 

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

17 ก.ค. 63 บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์

กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่

26 เม.ย. 62 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

17 ก.ค. 63 บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิ

คณุสชุัญญา ธนาลงกรณ์  

กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง  

เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75%  

วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บรษัิท ไทย โซล่าร ์ 

เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 15 0 0 - 

31 ก.ค. 63 บรษัิท แอ๊บโซลูท คลนี  

เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากัด (มหาชน) 

1 12 0 2 วาระที ่2 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่

28 ต.ค. 62 งดออกเสยีง 

วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บรษัิท เคมแีมน จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

31 ก.ค. 63 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด  

ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่5.1.0.0 ไมอ่นุมัต ิ

ผศ. ศภุสนิ สรุยิะ กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่ง เนื่องจากเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

นอ้ยกวา่ 75% 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 12 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิAfzal 

Bin Abdul Rahim กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่ง เนื่องจากเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

นอ้ยกวา่ 75% 

วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิ 

นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ  

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกี

วาระหนึง่ เนื่องจากในปี 2562  

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

17 ส.ค. 63 บรษัิท เถา้แกน่อ้ย ฟู๊ ดแอนด์

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงาน

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่

วันที ่25 เม.ย. 62 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

2 ต.ค. 63 บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ต.ค. 63 บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ต.ค. 63 บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 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 ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, SMS 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 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 16 พฤศจกิายน 2563
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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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