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ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวง Small-Mid Cap เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (B-SM-RMF)

ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวผันผวนในเดือนตุลาคม 2563 จากความกังวลทีก
่ ลับมาเพิม
่ ขึน
้ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) โดยเฉพาะในสหรั ฐฯ และยุโ รป ซึง่ ท าให ้เกิด การล็ อคดาวน์ข น
ึ้ ในหลายประเทศอีก ครัง้ ความไม่แน่ น อนต่อ การ
่ งในช่วงสัน
้ และสัญ ญาณทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เริม
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให ้นั กลงทุนมีก ารขายเพื่อลดความเสีย
่
้ งึ การฟื้ นตั วที่ชะลอตั วลง ทาให ้ในเดือนนี้ ดัช นีต ลาดหุ ้นโลก (World MSCI Index) ปิ ด ลดลงประมาณ 3.1% โดยตลาด
บ่งชีถ
ยุโรปเป็ นตลาดทีป
่ รับตัวลงมากทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ ตลาดหลัก
การแพร่ระบาดทั่ วโลกของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการกลับมาระบาดระลอกสองในแถบยุโรปนั น
้ ทาให ้
หลายประเทศจาเป็ นต ้องใช ้มาตรการล็อคดาวน์เศรษฐกิจอีกครัง้ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดทีร่ ุนแรงเกินกว่าทีข
่ ด
ี ความสามารถ
่ ดูหนาวในปี นี้ โดยการพัฒนาวัคซีนยังอยู่ในขัน
ของการรักษาพยาบาลจะรับได ้ในช่วงที่กาลังจะเข ้าสูฤ
้ ตอนการทดลองตามลาดับ
และยังคงไม่พร ้อมใช ้งานอย่างน ้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน ้า ส่งผลต่อความต่อเนื่องและแนวโน ้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในขณะที่อก
ี หนึ่งความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ยังคงไม่สามารถบรรลุข ้อตกลงกันได ้
ท าให ต
้ ้องไปรอหลั ง การเลือ กตั ง้ ประธานาธิบ ดีส หรัฐ ฯ ส่ง ผลให ้ตั ว เลขเศรษฐกิจ ในไตรมาสสุด ท ้ายของปี อาจขาดแรงหนุ น
เนื่องจากผลบวกจากการกระตุ ้นเศรษฐกิจในรอบก่อนหน ้าเริม
่ หมดลง ด ้านการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั น
้ ล่าสุดยังคงไม่สามารถ
ได ้ผลอย่างเป็ นทางการ แต่มโี อกาสสูงที่ Biden จะเป็ นผู ้ชนะ โดย Democrat จะชนะในสภาล่าง และ Republican ครองสภาบน
ทาให ้การออกนโยบาย รวมถึงมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ อาจจะไม่ราบรืน
่ ดังนั น
้ ประเด็นการเมืองของสหรัฐฯ จะยังคง
เป็ นปั จจัยทีต
่ ลาดให ้ความสาคัญในช่วงต่อจากนี้ ซึง่ จะส่งผลต่อแนวโน ้มของเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะข ้างหน ้า
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ปรับตัวใกล ้เคียงกับตลาดหุ ้นโลก โดยปิ ดลดลง 3.4% ในเดือนตุลาคม โดยได ้รับอิทธิพลจากความ
กังวลต่อแนวโน ้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทีช
่ ะลอตัวลง ในประเทศมีปัจจัยกดดันจากประเด็นการชุมนุมทางการเมืองที่มม
ี า
้
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน ้มยืดเยือ
้ อย่างไรก็ด ี ยังมีแนวโน ้มไม่รุนแรง ด ้านเศรษฐกิจไทยเครือ
่ งชีทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับตัวดีขน
ึ้
ในวงกว ้าง ยกเว ้นภาคการท่องเทีย
่ ว ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได ้มีการออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด ้านการ
ใช ้จ่าย และการท่องเทีย
่ วในประเทศ ซึง่ ช่วยประคับคองเศรษฐกิจในระหว่างทีน
่ ักท่องเทีย
่ วยังไม่สามารถกลับมาได ้ โดยมาตรการ
ทางการคลังจะยังคงมีความจาเป็ นและมีบทบาทมากขึน
้ ในช่วงต่อจากนี้
แนวโน ้มการลงทุนในช่วงสุดท ้ายของปี ตลาดหุ ้นไทยแม ้จะยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายเรือ
่ ง ทัง้ ประเด็น COVID-19
ของโลก และการเมือ งในประเทศ แต่ต ลาดก็ได ้ตอบรับปั จจัย กดดัน ต่างๆ มาบ ้างแล ้ว ขณะที่กาไรบริษัท จดทะเบียนจะค่อ ยๆ
ฟื้ นขึน
้ เป็ นลาดับ ทาให ้ระดับ Valuation ปั จจุบันค่า PE ปี หน ้าอยู่ที่ประมาณ 15 เท่า ซึง่ รองรับความผันผวนของตลาดได ้มากขึน
้
ถ ้าหากประมาณการกาไรของตลาดไม่ถูกปรับลดลงอีก กลยุทธ์การลงทุน ยังต ้องมีความ Selective เน ้นหุ ้นทีม
่ พ
ี ื้นฐานแข็งแกร่ง
มีแ นวโน ม
้ การฟื้ นตั ว ของธุ ร กิจ ที่ ด ี รวมถึง ให ค
้ วามส าคั ญ มากขึ้น กั บ หุ น
้ ที่ ไ ด ป
้ ระโยชน์ เ ชิง นโยบายทั ้ง จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
ิ สุทธิ
สาหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุน B-SM-RMF มีมูลค่าทรัพย์สน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 1,121.76 ล ้านบาท หรือ 10.2795 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุน บั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ทุก ท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้ค ามั่ นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ าหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ทหลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จากัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จากัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชาระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

20 พฤศจิกายน 2555

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

20 พฤศจิกายน 2555

3. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

16 มิถน
ุ ายน 2558

4. นายเจฟ สุธโี สภณ

27 ธันวาคม 2555

ั พันธ์
5. นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากสานั กงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพื่อระดมเงินจากผู ้ลงทุนทั่วไป โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล ้านบาท
้ คืนหน่วย
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 300 ล ้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่ วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับ ซือ
ลงทุน ทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (RMF)
นโยบายการลงทุน กองทุน ลงทุน ในหลั ก ทรัพ ย์ข องบริษั ท จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ง ประเทศไทยและหรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน ้นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางทีม
่ ก
ี ารกากับดูแลกิจการทีด
่ ี โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชี
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีก
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ ล่าวข ้างต ้น รวมถึง
ิ อืน
หุ ้นที่ไม่ได ้จดทะบีย น ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สน
่ หรือการหาดอกผล
โดยวิธอ
ี น
ื่ ตามทีส
่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือให ้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
บริษั ทหลั กทรัพ ย์จัด การกองทุนรวม บั วหลวง จากัด จะบริห ารกองทุน เปิ ด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย
้ งชีพ
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบั ญ ญั ตห
ตามข ้อบั งคั บ ที่กาหนดไว ้ในหนั ง สือชีช
ิ ลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแล
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่าง
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทาหน ้าที่เก็บรักษาทรัพย์สน
ใกล ้ชิด
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สาหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

่ ผู ้สนั บสนุน
1. เพิม
่ รายชือ
้ คืน
การขายหรือรับซือ
จานวน 1 ราย

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

2. ปรับปรุงข ้อความการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน
เนื่องจากการทีก
่ องทุน
ใช ้บริการบุคคลอืน
่
(Soft Dollar/ Soft
Commission)

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบัต ิ
สาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่
เกีย
่ วกับการกระทาทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับ
ิ ของ
ลูกค ้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
บริษัทจัดการ

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ตุลาคม 25631
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

ตงแต่
ั้
31 ก.ค. 63 ตงแต่
ั้
30 เม.ย. 63 ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 62

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท)

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 60

ตงแต่
ั้
30 ต.ค. 58

ว ันที่ 20 พ.ย. 55

10.7352

9.3812

11.3412

14.6458

11.6530

10.0000

ผลการดาเนินงาน
ของ B-SM-RMF

-4.24

9.58

-9.36

-11.13

-2.47

0.35

เกณฑ์มาตรฐาน3

-9.50

-7.36

-22.82

-8.62

0.09

2.33

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดาเนินงาน

17.934

18.454

25.85

17.26

15.17

15.73

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

12.894

15.974

28.12

18.35

16.01

16.07

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

วันทาการสุดท ้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

4

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

1,123,521,605.84

100.16

23,940,000.00

2.13

44,784,300.00

3.99

14,300,000.00

1.27

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

51,107,370.00

4.56

บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

18,022,380.00

1.61

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

58,991,600.00

5.26

31,407,945.00

2.80

80,919,100.00

7.21

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

29,903,375.00

2.67

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

76,710,750.00

6.84

บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

32,850,000.00

2.93

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชัน

29,843,550.00

2.66

บริษัท ราชธานีลส
ิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

29,580,000.00

2.64

60,695,000.00

5.41

22,310,800.00

1.99

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

13,800,000.00

1.23

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

20,160,000.00

1.80

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)

27,072,800.00

2.41

10,601,045.00

0.95

9,260,288.70

0.83

9,108,190.00

0.81

34,842,960.00

3.11

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญ
ยานยนต์
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)

-

้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
ชิน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหล ักทร ัพย์

อาหารและเครือ
่ งดืม
่
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

-

การแพทย์

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
บริษัท ฮิวแมนิก ้า จากัด (มหาชน)
่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน
่ และสิง่ พิมพ์
สือ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

16,444,125.00

1.47

บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)

11,074,273.00

0.99

บริษัท วีนไิ ทย จากัด (มหาชน)

44,854,920.00

4.00

6,176,450.00

0.55

บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน)

47,094,425.00

4.20

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)

20,934,936.00

1.87

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)

26,408,940.00

2.35

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

20,874,772.50

1.86

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด (มหาชน)

12,360,000.00

1.10

-

129,913,230.82

11.58

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

27,371,854.03

2.44

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

29,802,225.79

2.66

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)

-

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

1,121,755,426.81

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

10.2795

คาอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกากับดูแลกิจการทีด
่ ข
ี องบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทาขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วน
ได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจาปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 ตุลาคม 25631
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

129.91

11.58

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้ค้าประกัน

27.37

2.44

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือต่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563

-

-

1

วันทาการสุดท ้ายของเดือน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า้ /
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กาหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

17/11/20

AAA

20,000,000.00 19,996,165.20

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/11/20

AAA

40,000,000.00 39,990,484.46

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/01/21

AAA

50,000,000.00 49,950,276.89

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

20,000,000.00 19,976,304.27

5. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

689,744.23

6. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

29,112,481.56

7. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)

-

-

AAA

-

27,371,854.03

มูลค่า
ตามราคาตลาด

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับ ความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทาโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
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

คาอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชาระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกาหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได ้ตามกาหนด

่ งอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชาระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

17,188.43

1.50

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

343.77

0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

572.95

0.05

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

324.28

0.03

18,503.93

1.61

444.11

0.04

18,873.55

1.65

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

2
3

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ อนึ่ง การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
PTR

=

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

5,717,460,976.09
1,145,785,935.81

PTR

หมายเหตุ :

=

4.99

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทาให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ามาคานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คานวณ
้ ทรัพ ย์ส น
ิ กับ ผลรวมของมูล ค่า การขายทรัพ ย์ส น
ิ ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบระยะเวลา
จากมูล ค่า ที่ต่า กว่า ระหว่างผลรวมของมูล ค่า การซือ
ิ สุทธิเฉลีย
บัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลาด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

13.15

2

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

10.94

3

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

10.13

4

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

9.79

5

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

8.49

6

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

8.42

7

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

7.69

8

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

5.64

9

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

5.58

10

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

5.49

11

อืน
่ ๆ

14.68
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 19,799,203.23 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบดุล
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงิน สด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของกองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ ยงชี พ ณ วันที่
31 ตุล าคม 2563 ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ สาคัญสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจาก กองทุ น ตามข้อ กาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในการจัด ทาและนาเสนองบการเงิ น เหล่านี้ โ ดยถูก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการ
รั บ ประกัน ว่ าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ข ัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อ ผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,115,925,582.48 บาท
ในปี 2563 และ 1,466,629,609.61 บาท ในปี 2562)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2563

2562

3, 7, 8
6, 7

1,065,112,206.02
32,676,837.26

1,258,359,493.64
38,829,681.78

7

1,287,621.70
149,867,372.36
1,248,944,037.34

1,353,268.63
18,398,642.47
1,316,941,086.52

7

125,300,141.55
122,289.95
1,682,518.88
83,660.15
127,188,610.53
1,121,755,426.81

40,609,581.18
404,238.18
1,902,635.80
80,062.33
42,996,517.49
1,273,944,569.03

1,091,252,014.70

1,123,279,792.99

151,533,930.74
(121,030,518.63)
1,121,755,426.81

152,566,145.02
(1,901,368.98)
1,273,944,569.03

10.2795
109,125,201.4698

11.3412
112,327,979.2994

7

4
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ยานยนต์
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

1,800,000
1,092,300
1,000,000
3,214,300
1,766,900
1,697,600
677,800
4,258,900
227,500
2,223,500
600,000
602,900
8,500,000
6,100,000
656,200
1,000,000
8,000,000
1,259,200

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

23,940,000.00
23,940,000.00
187,205,650.00
44,784,300.00
14,300,000.00
51,107,370.00
18,022,380.00
58,991,600.00
30,501,000.00
30,501,000.00
80,919,100.00
80,919,100.00
198,559,300.00
29,575,000.00
76,710,750.00
32,850,000.00
29,843,550.00
29,580,000.00
83,005,800.00
60,695,000.00
22,310,800.00
61,032,800.00
13,800,000.00
20,160,000.00
27,072,800.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

2.25
2.25
17.57
4.20
1.34
4.80
1.69
5.54
2.86
2.86
7.60
7.60
18.64
2.78
7.20
3.08
2.80
2.78
7.79
5.70
2.09
5.73
1.30
1.89
2.54
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ฮิ วแมนิ กา้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
สื่ อและสิ่งพิมพ์
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เคมีแมน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั พริ มา มารี น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน)
บริการ
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
บริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

1,316,900
2,258,607
1,000,900
6,452,400
466,500
8,719,900
1,861,200
1,260,500
6,076,700
4,307,600

1,200,000
3,694,650
1,060,600

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
19,861,333.70
10,601,045.00
9,260,288.70
43,951,150.00
9,108,190.00
34,842,960.00
16,444,125.00
16,444,125.00
55,929,193.00
11,074,273.00
44,854,920.00
6,176,450.00
6,176,450.00
68,029,361.00
47,094,425.00
20,934,936.00
12,360,000.00
12,360,000.00
20,874,772.50
20,874,772.50
26,408,940.00
26,408,940.00
935,198,975.20

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.87
1.00
0.87
4.13
0.86
3.27
1.54
1.54
5.25
1.04
4.21
0.58
0.58
6.39
4.42
1.97
1.16
1.16
1.96
1.96
2.48
2.48
87.80
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที่ พ.43/14/63 - CB20N17A
งวดที่ 33/91/63 - CB20N19B
งวดที่ 41/91/63 - CB21114B
งวดที่ 30/182/63 - CB21128A
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,115,925,582.48 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

17/11/63
19/11/63
14/01/64
28/01/64

20,000
40,000
50,000
20,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

19,996,165.20
39,990,484.46
49,950,276.89
19,976,304.27
129,913,230.82

1.88
3.75
4.69
1.88
12.20

1,065,112,206.02

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จานวนหน่วย

หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
แฟชั่น
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ยเสริ มกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็น คอร์ ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5,636,000
465,800
2,951,900
3,380,300
305,600
593,700
457,300
5,502,100
641,300
138,600
1,928,740
3,200,000
300,000
1,120,500
1,698,500
5,410,500
1,259,200

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

24,009,360.00
24,009,360.00
45,415,500.00
45,415,500.00
19,482,540.00
19,482,540.00
38,935,235.00
25,183,235.00
13,752,000.00
97,597,695.00
28,497,600.00
33,611,550.00
35,488,545.00
16,834,125.00
16,834,125.00
142,741,640.00
28,274,400.00
50,147,240.00
64,320,000.00
39,012,000.00
23,325,000.00
15,687,000.00
74,495,280.00
28,534,800.00
13,850,880.00
32,109,600.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

1.91
1.91
3.61
3.61
1.55
1.55
3.09
2.00
1.09
7.76
2.27
2.67
2.82
1.34
1.34
11.35
2.25
3.99
5.11
3.10
1.85
1.25
5.92
2.27
1.10
2.55
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮิ วแมนิ กา้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สื่ อและสิ่งพิมพ์
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน)
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีบีไอ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั เคมีแมน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

421,100
3,662,800
2,737,100
3,066,500
2,258,607
2,281,300
1,000,900
3,900,000
5,097,900
946,800
3,420,200
3,245,000
15,058,400
1,757,600
1,400,000
1,483,900
622,300
3,020,600
4,000,000
5,196,675

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
109,000,439.52
26,108,200.00
28,386,700.00
20,391,395.00
26,525,225.00
7,588,919.52
8,030,176.00
8,030,176.00
94,439,065.00
10,609,540.00
34,125,000.00
49,704,525.00
9,278,640.00
9,278,640.00
67,243,720.00
53,355,120.00
13,888,600.00
65,974,200.00
24,846,360.00
41,127,840.00
105,893,106.50
34,720,000.00
7,241,432.00
14,126,210.00
13,653,112.00
24,200,000.00
11,952,352.50

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
8.66
2.07
2.26
1.62
2.11
0.60
0.64
0.64
7.50
0.84
2.71
3.95
0.74
0.74
5.34
4.24
1.10
5.24
1.97
3.27
8.41
2.76
0.58
1.12
1.08
1.92
0.95
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
การท่ องเที่ยวและสันทนาการ
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทรัพยากร
บริ ษทั เสริ มสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริการ
บริ ษทั แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
บริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที่ 39/91/62 - CB19D26B
งวดที่ 20/182/62 - CB19N14A
งวดที่ 43/91/62 - CB20123B
งวดที่ 32/182/62 - CB20206A
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,466,629,609.61 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

4,000,000
2,700,000
946,700

3,714,300
12,064,000
2,652,800
1,429,700

26/12/62
14/11/62
23/01/63
06/02/63

30,000
5,000
45,000
40,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
22,000,000.00
22,000,000.00
37,227,760.00
25,110,000.00
12,117,760.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.75
1.75
2.96
2.00
0.96

27,857,250.00
27,857,250.00
48,576,000.00
11,702,080.00
36,873,920.00
44,678,125.00
44,678,125.00
1,138,721,857.02

2.21
2.21
3.86
0.93
2.93
3.55
3.55
90.49

29,937,745.89
4,997,276.83
44,855,104.31
39,847,509.59
119,637,636.62

2.38
0.40
3.56
3.17
9.51

1,258,359,493.64

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
7
3
5, 7
5
5, 7
7

2563

2562

32,825,177.40
996,909.11
33,822,086.51

43,082,654.56
1,672,697.64
44,755,352.20

18,391,623.10
367,832.47
613,054.07
61,200.00
745,008.57
20,178,718.21
13,643,368.30

21,709,082.21
434,181.49
723,636.05
61,100.00
2,173,780.03
25,101,779.78
19,653,572.42

(290,229,257.46)
157,456,739.51
(132,772,517.95)

(86,878,170.53)
(61,251,061.53)
(148,129,232.06)

(119,129,149.65)

(128,475,659.64)

3
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
บาท
2563
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2562

13,643,368.30
(290,229,257.46)
157,456,739.51
(119,129,149.65)

19,653,572.42
(86,878,170.53)
(61,251,061.53)
(128,475,659.64)

85,896,091.70
(118,956,084.27)
(33,059,992.57)
(152,189,142.22)
1,273,944,569.03
1,121,755,426.81

101,721,351.44
(143,715,718.58)
(41,994,367.14)
(170,470,026.78)
1,444,414,595.81
1,273,944,569.03

หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

112,327,979.2994
8,226,345.4953
(11,429,123.3249)
109,125,201.4698

115,763,009.6243
8,779,883.8618
(12,214,914.1867)
112,327,979.2994
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
การซื้ อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั บัญชี
การ(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิม่ ขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(119,129,149.65)

(128,475,659.64)

(5,931,176,486.02)
5,992,460,976.09
(809,720.40)
65,646.93
(131,468,729.89)
84,690,560.37
(281,948.23)
(220,116.92)
3,597.82
290,229,257.46
(157,456,739.51)
26,907,148.05

(2,231,263,040.22)
2,215,615,085.89
(1,232,340.02)
(1,176,689.46)
(18,398,642.47)
30,648,942.08
404,238.18
(365,095.07)
13,850.91
86,878,170.53
61,251,061.53
13,899,882.24

85,896,091.70
(118,956,084.27)
(33,059,992.57)
(6,152,844.52)
38,829,681.78
32,676,837.26

101,721,351.44
(143,715,718.58)
(41,994,367.14)
(28,094,484.90)
66,924,166.68
38,829,681.78
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
บาท
ข้อมูลผลการดาเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่ วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนการเงินที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี (%) ***

2563

2562

2561

2560

2559

2558

11.3412

12.4773

14.6458

12.8442

11.6525

12.6403

0.1228
(2.5892)
1.4047
(1.0617)
10.2795

0.1699
(0.7660)
(0.5400)
(1.1361)
11.3412

0.0957
0.2919
(2.5561)
(2.1685)
12.4773

0.0872
0.3558
1.3586
1.8016
14.6458

0.1617
(0.2109)
1.2409
1.1917
12.8442

0.0788
0.7686
(1.8352)
(0.9878)
11.6525

(10.40)

(9.50)

(15.93)

13.71

10.38

(8.27)

1,121,755

1,273,945

1,444,415

1,578,454

1,213,758

1,057,644

1.76

1.86

1.75

1.81

1.80

1.92

2.95

3.31

2.45

2.46

3.16

2.56

934.46

260.54

206.82

284.22

303.18

183.45

ข้อมูลเพิ่มเติม
* คานวณจากจานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกาไรหรื อขาดทุน
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่ องจากช่วงเวลาของรายการซื้ อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของ
ราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้ อขายเงินลงทุน ต้องเป็ นรายการซื้ อหรื อ
ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ งซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุ น เปิ ดบัว หลวง Small-Mid Cap เพื่ อ การเลี้ ยงชี พ (“กองทุ น ”) จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น รวมกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่ อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2555 ปั จจุบันมีจานวน
เงิน ทุน จดทะเบีย น 3,000 ล้า นบาท (แบ่ง เป็ น 300 ล้า นหน่ ว ยลงทุน มูล ค่าหน่ วยละ 10 บาท) บริ ษ ทั หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุ น เป็ นกองทุน รวม ประเภทรับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุน ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ ้ น สุ ด ของโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชี พภายหลังเกษียณอายุของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยจะลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่ งทุน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ส่ วนที่
เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงิน
ได้จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชี สาหรั บกิจการ
ที่ ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กองทุน ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

เรื่ อง
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับ หรื อ
จ่ายล่วงหน้า

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขายครั้ง
ล่าสุ ดของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจาหน่ายในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกาหนดภายใน
90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้น้ นั ไม่แตกต่าง
จากราคาทุนตัดจาหน่ายอย่างเป็ นสาระสาคัญ

กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ณ
วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปันผลรับรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตดั จาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ายนี้แสดงเป็ น
รายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาหน่ายเงินลงทุน
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

กาไร(ขาดทุน)สะสมต้ นปี
บาท
2563
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม (เริ่ มสะสม 20 พ.ย. 55)

2562

74,416,395.32

54,762,822.90

131,952,351.67

218,830,522.20

(เริ่ มสะสม 20 พ.ย. 55)

(208,270,115.97)

(147,019,054.44)

กาไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

(1,901,368.98)

126,574,290.66

รายการกาไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่ มสะสม 20 พ.ย. 55)
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

5.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
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6.

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

7.

อัตราดอกเบี้ย (%)

2563

2562

2563

2562

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

811,473.12

1,146,550.36

0.125

0.375

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

4,523,141.02

521,383.11

0.225

0.62

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

27,342,223.12

37,161,748.31

0.30

0.85

รวมเงินฝากธนาคาร

32,676,837.26

38,829,681.78

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการ และกิจการอื่นซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการ
เดี ยวกันกับบริ ษ ัทจัดการและกองทุ น รายการที่ สาคั ญดังกล่ าวสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุ ลาคม 2563 และ 2562 มี
ดังต่อไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

18,391,623.10

21,709,082.21

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

613,054.07

723,636.05

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

16,147.69

11,074.98

ราคาตลาด

198,174.25

233,832.97

ราคาตลาด

3,662.21

8,757.53

ราคาตลาด

119,924,509.00

49,825,957.30

ราคาตลาด

582,387.74

ราคาตลาด

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

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

1,087,859.92

กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ขายเงินลงทุน

19,996,877.20

-

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

1,565,585.73

1,764,189.62
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บาท
2563

2562

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
8.

811,473.12

1,146,550.36

561.06

2,033.25

19,996,165.20
19,861.62

24,538.69

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุ น ได้ซ้ื อ ขายเงิ นลงทุน ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2563 โดยไม่ ร วมเงิ น ลงทุ นในตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ นเป็ น
จานวนเงิน 11,923.64 ล้านบาท (ปี 2562: จานวนเงิน 4,446.88 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1,041.17 (ปี 2562:
ร้อยละ 328.80) ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างปี

9.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อ
การค้า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น อีกทั้งสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดที่แสดงมู ลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ น้ ันก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมี ความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมี เงิ นลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงิ นลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าว
อาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจ
ของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนโดยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่ น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สิน
่
รายชือ

ลาด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุน สามารถตรวจสอบการท าธุร กรรมกับ บุค คลที ่เ กี ย
่ วข ้องกับ กองทุน รวมได ้ที ่บ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของสานั กงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาก ัดการถือหน่วยลงทุน
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สาหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

20 ธ.ค. 62

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วส
ิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

จานวน
ครงที
ั้ ่
เชิญ
ประชุม
1

จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ
การประชุม
สน ับสนุน ค ัดค้าน
2

0

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

งดออก
เสียง
2

วาระที่ 1 รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2562 วันที่ 17 เม.ย. 62
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

9 ม.ค. 63

บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด
(มหาชน)

1

2

0

1

วาระที่ 3 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

25 เม.ย. 63

บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 เม.ย. 63

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี
จากัด (มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

4 มิ.ย. 63

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

4 มิ.ย. 63

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วส
ิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

19 มิ.ย. 63

บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

25 มิ.ย. 63

บริษัท เน็ตเบย์จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

26 มิ.ย. 63

บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1

18

0

0

29 มิ.ย. 63

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

3 ก.ค. 63

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

10 ก.ค. 63

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จากัด (มหาชน)

1

8

1

1

วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ
น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน
ลิงค์ กลับเข ้าดารงตาแหน่ง
อีกครัง้ หนึง่ เนื่องจากเข ้าประชุม
น ้อยกว่า 75%

-

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด
(มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (หากมี)
งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน
ครงที
ั้ ่
เชิญ
ประชุม

จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ
การประชุม
สน ับสนุน ค ัดค้าน

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

งดออก
เสียง

16 ก.ค. 63

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
จากัด (มหาชน)

1

10

0

0

16 ก.ค. 63

บริษัท วีนไิ ทย จากัด
(มหาชน)

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ
นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ
เนื่องจากในปี 2562
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

17 ก.ค. 63

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์
กล๊าส จากัด (มหาชน)

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562 เมือ
่ วันที่
26 เม.ย. 62 งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

17 ก.ค. 63

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์
จากัด (มหาชน)

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 ก.ค. 63

บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

23 ก.ค. 63

บริษัท ซาบีน่า จากัด
(มหาชน)

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ
คุณสุชัญญา ธนาลงกรณ์
กลับเข ้าดารงตาแหน่ง
เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

24 ก.ค. 63

บริษัท ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

29 ก.ค. 63

บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

15

0

0

-

31 ก.ค. 63

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน
เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน)

1

12

0

2

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่
28 ต.ค. 62 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63

บริษัท เคมีแมน จากัด
(มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

B-SM-RMF | 37

้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน
ครงที
ั้ ่
เชิญ
ประชุม

จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ
การประชุม
สน ับสนุน ค ัดค้าน

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

งดออก
เสียง

31 ก.ค. 63

บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด
(มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

31 ก.ค. 63

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด
ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ
ผศ. ศุภสิน สุรย
ิ ะ กลับเข ้าดารง
ตาแหน่ง เนื่องจากเข ้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
น ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

31 ก.ค. 63

่
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน
จากัด (มหาชน)

1

12

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ Afzal
Bin Abdul Rahim กลับเข ้าดารง
ตาแหน่ง เนื่องจากเข ้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
น ้อยกว่า 75%
วาระที่ 12 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

7 ส.ค. 63

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ
นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
กลับเข ้าดารงตาแหน่งต่ออีก
วาระหนึง่ เนื่องจากในปี 2562
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

17 ส.ค. 63

บริษัท เถ ้าแก่น ้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมือ
่
วันที่ 25 เม.ย. 62 งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

2 ต.ค. 63

บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

16 ต.ค. 63

บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล
จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 ต.ค. 63

บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สาหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

Conference Call, Adhoc Update SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศ
ไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 16 พฤศจิกายน 2563
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
้ 21 ชัน
้ 7 อาคารสาธรซิตท
้ 175
เลขที่ 26 และ ชัน
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 5996-2679-0 โทรสาร 6488-2674-0
www.bblam.co.th

