รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปดบัวหลวงทศพลหุนระยะยาว
B-TOPTENLTF
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สารบัญ
ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผูดแู ลผลประโยชน

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

6

รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน

7

หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไวเปนรายตัว
งบการเงิน

8

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน

12

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก

14

รายชื่อบุคคลที่เกีย่ วของทีม่ ีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในชวงหกเดือน

15

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน

16

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

17

ความเห็นของบริษัทจัดการ
เรียน

ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดบัวหลวงทศพลหุนระยะยาว
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นตอภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังตอไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน

ตลาดหุนทั่วโลกยังคงผันผวนทามกลางความเสี่ยงทีก่ อตัวมากขึน้ ตอเศรษฐกิจโลก สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและ
จีนที่กําลังดําเนินอยูนั้นทําใหเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเริ่มสงสัญญาณออนแอลง และเริ่มสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ โดยลาสุด
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ หดตัวลงสูจุดต่ําสุดในรอบ 3 ป และเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 เติบโตต่ําที่สุดในรอบ 27 ป
ดานเศรษฐกิจยุโรปยังคงฟนตัวชา โดยที่หากเยอรมันซึ่งเปนเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในยุโรป เศรษฐกิจติดลบตอในไตรมาส 3 จะทําให
เกิดสถานการณภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Technical Recession) รวมถึงความเสี่ยงจาก Brexit ที่ยังคงไรทางออกที่ชัดเจน
ดวยความเสี่ยงตางๆ เหลานี้ ธนาคารกลางหลักๆ จึงพรอมเพรียงกันในการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ทั้งการ
หยุดการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) และการกลับมาทํามาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ทําใหสภาพคลองทางการเงินโลกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ซึ่งยังเปนปจจัยสนับสนุนตอสินทรัพยเสี่ยง โดยคาดวา
อิทธิพลจากนโยบายการเงินในรอบนี้ จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในชวงปลายป 2562 ถึงตนป 2563 สภาพคลองทางการเงิน
โลกที่ลนในปจจุบันทําใหพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยติดลบสูงถึง 17 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของพันธบัตรที่
เปน Investment Grade ทั้งหมด
แมวาบรรยากาศการลงทุนจะยังเต็มไปดวยความเสี่ยง นักลงทุนยังคงมั่นใจวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดําเนินมาอยาง
ยาวนานนับจากยุคหลังสงครามโลกจะยังคงดําเนินตอไป อยางนอยก็ในระยะขางหนา โดยดัชนีดาวโจนสของสหรัฐฯ นั้นอยูต่ํากวา
จุดสูงสุดเพียงแคเล็กนอยเทานั้น โดยภาพรวมแลวเศรษฐกิจโลกกําลังเขาสูโหมดการขยายตัวระดับต่ํา มากกวาที่จะเปนเศรษฐกิจ
ถดถอย ดวยตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆ ตัวที่ออนแอลง แตไมไดแยลงอยางรุนแรง ทําใหกลยุทธการลงทุนในชวงตอจากนี้จะเปนแบบ
Selective มากขึ้น
ดานตลาดหุนไทย ปรับตัวลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 3 โดยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลงอีกประมาณ 1% จากแรงขาย
สุทธิของนักลงทุนตางชาติ 11,658 ลานบาท และจากนักลงทุนสถาบัน 8,164 ลานบาท ทําใหตลาดยังไมสามารถประคองตัวอยูได
ขณะที่ประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนไดมีการปรับลดลงตอเนื่อง ความหวังของเศรษฐกิจไทยจึงอยูที่การพิจารณา พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ความคืบหนาของโครงการโครงสรางพื้นฐานในประเทศ และมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจตางๆ จากทางภาครัฐวาจะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดมากนอยเพียงใด
การลงทุนในชวงโคงสุดทายของป 2562 ยังคงมีแนวโนมผันผวน อยางไรก็ตาม ตลาดไดซึมซับปจจัยลบไปบางแลว ซึ่งไมใช
ปจจัยใหม หากผลลัพธจากเหตุการณความเสี่ยงตางๆ ออกมาในดานดี บรรยากาศการลงทุนอาจกลับมาเปนเชิงบวกได ทั้งนี้
เม็ดเงิน LTF และ RMF ที่มักจะไหลเขามาในไตรมาสสุดทายของป อาจจะชวยประคองตลาดหุนไดบาง แต Upside ของหุนไทยยัง
คอนขางจํากัดจากแนวโนมผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดใหญที่ยังไมโดดเดนนัก จึงเชื่อวาถาตลาดปรับตัวลดลง จะเปนจังหวะที่
เหมาะสมในการเขาลงทุนหุนรายตัวที่มีปจจัยพื้นฐานดี
สําหรับการลงทุนตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนเปดบัวหลวง
ทศพลหุนระยะยาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทากับ 598.26 ลานบาท หรือ 10.3728 บาทตอหนวยลงทุน
และมีผลการดําเนินงานยอนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเปนรอยละ 3.45
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณทานผูถอื หนวยลงทุนทุกทานที่ใหความไววางใจ และขอใหคํามั่นวาบริษัทจะบริหาร
กองทุนดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตกฎเกณฑตางๆ ที่กําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโครงครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
อัตราผลตอบแทนยอนหลัง
3 เดือน

% ตามชวงเวลา
6 เดือน
ตั้งแตจัดตั้ง

1 ป

% ตอป
3 ป

5 ป

ตั้งแต 28 มิ.ย. 62 ตั้งแต 29 มี.ค. 62 ตั้งแต 21 มี.ค. 62 ตั้งแต 28 ก.ย. 61 ตั้งแต 30 ก.ย. 59 ตั้งแต 30 ก.ย. 57

มูลคาหนวยลงทุน1 (บาท)

10.7316

10.0264

10.0000

-

-

-

ผลการดําเนินงานของ
B-TOPTENLTF

-3.34

3.45

3.73

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน2

-4.63

1.67

2.38

-

-

-

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

9.873

8.953

8.843

-

-

-

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑมาตรฐาน

10.793

9.533

9.543

-

-

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการตนรอบที่ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอนหลัง

2

เกณฑมาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI)

3

% ตอป
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พาณิชย
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วัสดุกอสราง
บริษัท ทีโอเอ เพนท (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่งพิมพ
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ขนสงและโลจิสติกส
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร
อันดับความนาเชื่อถือ AAA
อันดับความนาเชื่อถือ AA+(tha)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (บาท)
มูลคาหนวยลงทุน (บาทตอหนวยลงทุน)

ระดับ
CG Scoring

มูลคา
ตามราคาตลาด

%NAV

597,890,649.28

99.94

53,080,625.00
40,226,625.00

8.87
6.72

51,317,550.00

8.58

54,653,625.00

9.14

45,270,940.00

7.57

43,909,950.00

7.34

39,893,485.00

6.67

37,744,420.00

6.31

41,964,650.00
44,525,520.00

7.01
7.44

-

114,836,509.36

19.20

-

12,031,509.41
18,435,240.51

2.01
3.08

598,260,913.45
10.3728
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คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทําขึ้นโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาท
ของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอางอิงตามรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561
CG Scoring ที่เผยแพรตามรายงานดังกลาวประกอบดวย 3 ระดับ คือ
หมายถึง
ดี (Good)
หมายถึง
ดีมาก (Very Good)
หมายถึง
ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
กลุมของตราสาร

มูลคา
ตามราคาตลาด
(ลานบาท)
114.84

% NAV

12.03

2.01

3. กลุมตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได

-

-

4. กลุมตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
หรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

-

-

5. ตราสารที่ไมมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดสวนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม (4) ทีค่ าดวาจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2562

-

-

1. กลุมตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ
2. กลุมตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูรบั รอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคา้ํ ประกัน

19.18
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รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไวเปนรายตัว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประเภท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

ผูออก

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผูค้ําประกัน/
ผูรับรอง/
ผูสลักหลัง
-

วันครบ
กําหนด
06/12/19
19/12/19
26/12/19
07/11/19
14/11/19
14/11/19
03/10/19
08/10/19
17/10/19
24/10/19
31/10/19
-

อันดับ
ความ
นาเชื่อถือ
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+(tha)
AA+(tha)

มูลคาหนาตั๋ว

มูลคา
ตามราคาตลาด

5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
-

4,987,104.58
9,971,134.93
4,983,795.16
19,970,038.14
4,990,885.14
14,973,466.20
9,999,054.88
9,997,501.72
4,996,922.44
24,973,562.23
4,993,043.94
12,031,509.41
18,430,038.66
13,217,688.04

ตารางแสดงอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)
อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งแบงเปนความเสี่ยงดานเครดิตของผูออกตราสารหนี้ (Issuer
Rating) และตัวตราสารหนี้แตละรุน (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch
AAA (tha)

TRIS/ S&P’s
AAA

Moody’s
Aaa

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

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

คําอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ําที่สุดมีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา
อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ํามากที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

ความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา

ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนีอ้ ยูในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
 อันดับความนาเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ
ความนาเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
 อันดับความนาเชื่อถือของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพื่อแสดงวาเปนอันดับเครดิตที่ใชในประเทศไทย
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งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไมไดตรวจสอบ)
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 557,532,853.28 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปนผล
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

567,423,899.36
43,761,752.79
48,840.15
1,279,713.89
612,514,206.19

หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
เจาหนีจ้ ากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้ผถู ือหนวยลงทุน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ

875,460.80
33,988.92
13,338,641.17
5,201.85
14,253,292.74
598,260,913.45

สินทรัพยสทุ ธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสทุ ธิ
จํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลวทัง้ หมด (หนวย)
สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (บาท)

576,758,628.27
14,558,780.40
6,943,504.78
598,260,913.45
57,675,862.8262
10.3728
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไมไดตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (79.76%)
พาณิชย (16.44%)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
กําหนด

จํานวนหนวย/
เงินตน

ราคายุติธรรม
(บาท)

653,300.00
1,191,900.00

53,080,625.00
40,226,625.00
93,307,250.00

วัสดุกอสราง (9.04%)
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1,267,100.00

51,317,550.00
51,317,550.00

พลังงานและสาธารณูปโภค (9.63%)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1,181,700.00

54,653,625.00
54,653,625.00

การแพทย (7.98%)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)

1,870,700.00

45,270,940.00
45,270,940.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7.74%)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8,363,800.00

43,909,950.00
43,909,950.00

สื่อและสิ่งพิมพ (7.03%)
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

4,050,100.00

39,893,485.00
39,893,485.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (6.65%)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

7,929,500.00

37,744,420.00
37,744,420.00

ขนสงและโลจิสติกส (15.24%)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

561,400.00
3,322,800.00

41,964,650.00
44,525,520.00
86,490,170.00
452,587,390.00

รวมหุนสามัญ
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไมไดตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย
พันธบัตร (20.24%)
ธนาคารแหงประเทศไทย
งวดที่ 36/92/62
งวดที่ 38/91/62
งวดที่ 39/91/62
งวดที่ 32/91/62
งวดที่ 20/182/62
งวดที่ 33/91/62
งวดที่ 27/91/62
งวดที่ พ.38/14/62
งวดที่ 29/91/62
งวดที่ 30/91/62
งวดที่ 31/91/62
รวมพันธบัตร
รวมหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ
รวมเงินลงทุน

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
กําหนด

จํานวนหนวย/
เงินตน

ราคายุติธรรม
(บาท)

06/12/19
19/12/19
26/12/19
07/11/19
14/11/19
14/11/19
03/10/19
08/10/19
17/10/19
24/10/19
31/10/19

5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00

4,987,104.58
9,971,134.93
4,983,795.16
19,970,038.14
4,990,885.14
14,973,466.20
9,999,054.88
9,997,501.72
4,996,922.44
24,973,562.23
4,993,043.94
114,836,509.36
567,423,899.36
567,423,899.36
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
(ยังไมไดตรวจสอบ)
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดจากเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการลงทุน

4,658,797.23
668,366.06
5,327,163.29

คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจาย
รายได(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

3,440,951.05
45,879.35
114,698.34
20,583.40
1,859,991.73
5,482,103.87
(154,940.58)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

(2,792,600.72)
9,891,046.08
7,098,445.36
6,943,504.78
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คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
หนวย : พันบาท

รอยละของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ

3,215.84

0.797

42.88

0.011

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Registrar Fee)

107.19

0.027

คาโฆษณาและประชาสัมพันธชวงเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - IPO)

408.52

0.101

คาโฆษณา (Advertising Expense - Post IPO)

282.88

0.070

คาเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook Expense)

542.20

0.134

คาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหนวยลงทุน (Prospectus Expense)

146.96

0.036

คาไปรษณีย (Postage Stamp)

177.39

0.044

คาจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Fund Establishment and Registration)

102.92

0.026

1,661.48

0.412

108.78

0.027

5,135.56

1.273

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Trading Cost)
คาใชจายอื่นๆ** (Other Expense)
รวมคาใชจายทั้งหมด***
1
2
3

เปนคาใชจายไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
จะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาธรรมเนียมดังกลาวเปนฐานในการคํานวณ
คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย

หมายเหตุ : กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายที่บริษัทจัดการไดรับจากผูถือหนวยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
ของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตรา
คาใชจายดังกลาวจะตองไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายเดิม
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ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
PTR

= Min (ซื้อทรัพยสิน, ขายทรัพยสนิ )
Avg. NAV

PTR

=

PTR =

222,683,140.96
403,322,529.33
0.55

หมายเหตุ : PTR เปนขอมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทําใหผูลงทุนทราบถึงมูลคาการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน
เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณ
รวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
โดย PTR คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ลําดับที่

รายชือ่ บริษัทนายหนา

อัตราสวนคานายหนา (%)

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

16.87

2

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด

14.46

3

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

10.35

4

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

8.47

5

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

7.68

6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7.17

7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

5.80

8

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

5.36

9

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

4.79

10

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

4.06

11

อื่นๆ

14.99
รวมทั้งสิ้น

100.00

คานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยรวมเทากับ 1,777,787.38 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในชวงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลําดับที่

รายชือ่

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือที่เว็บไซตของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- ไมมี หมายเหตุ :

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ไดที่ www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมขอมูล 4 ตุลาคม 2562
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

