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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 หุน้ระยะยาวปนัผล  

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะไดเ้ป็นประธานาธบิดคีนตอ่ไป ช่วยลดความรอ้นแรงของนโยบายการคา้
ระหว่างประเทศ และความคบืหนา้ของการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบรษัิทสําคัญ ไดแ้ก่ Pfizer และ 
Moderna รายงานผลการทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้รายวันท่ัวโลกทียั่งคงอยู่ในระดับสงู
ในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหเ้กดิภาวะ Risk on ในตลาดสนิทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุน้โลก (MSCI World Index) 
ปรับตัวเพิม่ขึน้ 12.7% จากเดอืนกอ่นหนา้ทีม่กีารปรับฐานลงประมาณ -3% 

ปัจจัยขา้งตน้ สรา้งความคาดหวังเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ โดยความเสี่ยงของ
สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการคา้ของโลก ขณะที่วัคซนี COVID-19 จะช่วยทําใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกจิต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟ้ืนตัวไดเ้ป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวดีขึ้น โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน้โดดเด่นในเดอืนพฤศจกิายนจะเป็นในกลุ่มหุน้วัฏจักร (Cyclical) ไดแ้ก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงนิ 
และสนิคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้ ช่วยหนุนใหต้ลาดหุน้เกดิใหม่ (EM) และภูมภิาคเอเชยี ซึง่มสีัดส่วนหุน้วัฏจักร (Cyclical) สูงใน
ดัชนี เมือ่เทียบกับตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ (DM) ปรับตัวขึน้ไดด้รีวมทัง้ตลาดหุน้ไทยดว้ย โดยมีกระแสเงนิลงทุน (Fund 
Flow) จากต่างชาตไิหลเขา้สู่ตลาดหุน้ไทยดว้ยยอดซือ้สทุธ ิ3.3 หมื่นลา้นบาทในเดอืนนี้ ซึง่เป็นการซือ้สุทธเิดอืนแรกหลังจาก
ขายสทุธติดิตอ่กัน 15 เดอืน สง่ผลใหต้ลาดหุน้ไทย ปิดปรับตัวเพิม่ขึน้ 17.9% 

ดา้นปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกจิไทยปรับตัวฟ้ืนขึน้เป็นลําดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดย GDP 
ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากทีห่ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสกอ่นหนา้ ดกีว่าตลาดซึง่คาดว่าจะหดตัว -8.8% 
YoY โดยเครื่องชีท้างเศรษฐกจิขยายตัวดีขึน้ในวงกวา้ง และยังมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดทา้ยของปี อย่างไรก็ด ี
ปัจจัยทีสํ่าคัญสําหรับเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในปีหนา้ยังคงขึน้อยู่กับประสทิธภิาพและการแจกจ่ายวัคซนี เพื่อทีจ่ะทํา
ใหเ้ศรษฐกจิกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิขณะทีป่ระเด็นการเมอืง แมยั้งมกีารนัดชมุนุมอยา่งต่อเนื่อง แตยั่งมแีนวโนม้ไม่รุนแรง และการ
ทีร่ัฐสภารับร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเตรยีมจัดตัง้คณะกรรมการสมานฉันทนั์น้ ช่วยลดความตงึเครยีดทางการเมอืงไดใ้นระดับ
หนึง่ 

แนวโนม้การลงทุนในระยะขา้งหนา้ ตัวเลขเศรษฐกจิมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับ ขณะที่
นโยบายการเงนิยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นําโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่สง่ผลใหธ้นาคารกลางท่ัวโลกตอ้งใช ้
นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเชน่เดยีวกัน หนุนการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยปัจจัยที่ตอ้งจับตามองในระยะขา้งหนา้ ยังคง
เป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซนี รวมถงึนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเขา้รับตําแหน่งประธานาธบิดขีอง Joe 
Biden ดา้นตลาดหุน้ไทย ยังมีแนวโนม้ไดร้ับอานิสงคจ์าก Fund Flow ต่างชาตใินระยะขา้งหนา้ แต่การที่ SET Index ปรับตัว
ขึน้มาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19 - 20 เท่า ทําใหอ้าจมี Upside จํากัดในช่วงสัน้ กลยุทธก์ารลงทุนยังตอ้งมี
ความ Selective โดยเนน้หุน้ที่มีแนวโนม้ของผลประกอบการที่ด ีรวมถงึธุรกจิที่จะฟ้ืนตัวไดด้ตีามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 
ในระยะขา้งหนา้ 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุน้ระยะยาว 
ปันผลมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่31 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 7,558.95 ลา้นบาท หรอื 7.2165 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง  
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 
บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให ้
ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 28 ตุลาคม 2559 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 28 ตุลาคม 2559 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 28 ตุลาคม 2559 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 28 ตุลาคม 2559 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 28 ตุลาคม 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุน้ระยะยาวปันผล เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
ไดร้ับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 
15,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 1,500 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และลงทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ โดยสัดสว่นการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่
ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของ NAV และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

กองทนุลงทนุในหลักทรัพยใ์นประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ โดยเนน้ลงทนุในกลุ่มบรษัิททีทํ่าธรุกจิเกีย่วขอ้งกับปัจจัย 
4 ไดแ้ก ่อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เครือ่งนุ่งหม่ และยารักษาโรค ซึง่เป็นหลักทรัพยท์ีม่ปัีจจัยพืน้ฐานดมีแีนวโนม้การเตบิโตทางธุรกจิสงู 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV และในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุน้สามัญจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ/หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 65% ของ NAV 

สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ เงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึ Derivatives 
แตจ่ะไมล่งทนุใน Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุน้ระยะยาวปันผล ตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. เพิม่รายชือ่ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จํานวน 1 ราย

บมจ. หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. ปรับปรุงขอ้ความการรับผลประโยชน์
ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุน
ใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft Dollar/
Soft Commission)

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง แนวทาง
ปฏบัิตสํิาหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่กีย่วกับการกระทําทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับลกูคา้ของบรษัิทจัดการ และการลงทนุ
เพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกับสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีของกองทุน LTF

แกไ้ขขอ้ความเพือ่รองรับการยกเลกิสทิธปิระโยชนท์าง
ภาษีของกองทุน LTF ในปี 2562 
1. ตัดขอ้ความเกีย่วกับการไดร้ับสทิธปิระโยชนท์าง

ภาษี และยกเลกิหลักเกณฑก์ารจัดสง่และแจกจ่าย
คูม่อืการลงทนุ

2. ตัดขอ้ความเกีย่วกับการแปลงสภาพจากประเภท
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเป็นประเภทกองทนุรวม
ตราสารทนุท่ัวไป รวมถงึการแกไ้ขชือ่กองทนุ

3. ตัดขอ้ความการออกหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทุน
4. ปรับปรุงขอ้ความเกีย่วกับขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

4. สดัสว่นการลงทนุ
- การลงทนุในต่างประเทศบางสว่น

เปลีย่นจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็น “โดยเฉลีย่รอบปีบัญช”ี 16 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

5. เพิม่เตมิประเภททรัพยส์นิทีก่องทนุ
ลงทนุได ้

เพิม่ Private Equity 16 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

6. ปรับปรุงนยิามของตราสารเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับหลักสากล (UCITS)

 Transferable securities
 หน่วย CIS

16 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

7. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  เพิม่ขอ้ความเพือ่ใหเ้กดิความชัดเจนในแนวทาง
ปฏบัิตสํิาหรับเงนิลงทนุของกองทนุ LTF ทีแ่ยกเป็น
2 สว่น คอืเงนิลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม 2563 และ
เงนิลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563

 เพิม่ขอ้ความสงวนสทิธหิากอนาคตเปิดใหบ้รกิาร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาว
กับกองทนุรวมประเภทอืน่ใดได ้

2 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

8. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  เพือ่รองรับการเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกับ
กองทนุเปิดท่ัวไปของกองทนุบัวหลวงได ้

2 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 
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เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

9. แกไ้ขวธิปีฏบัิตกิรณีแยกเงนิลงทนุ
ของกองทนุ LTF เป็น 2 สว่น 
(เงนิลงทนุกอ่น 1 มกราคม 2563 และ
เงนิลงทนุตัง้แต ่1 มกราคม 2563) 

 กรณีมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอกับ
มลูคา่ขัน้ต่ําของกองทนุปลายทาง  

 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นกับกองทนุเปิดท่ัวไป
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 

 การบันทกึบัญชเีงนิลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 การออกหนังสอืรับรองการโอนหน่วย 
 แนวทางการใชด้ลุยพนิจิของบรษัิทจัดการในการ

โอนยา้ยหน่วยกรณีเลกิกองทนุ 
 สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ 

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

10. ปรับปรุงชือ่ผูส้นับสนุนการขาย 
หรอืรับซือ้คนื จํานวน 1 ราย 

เดมิ บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 
แกไ้ขเป็น บมจ. หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
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 
ต ัง้แต ่28 ต.ค. 59   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  7.6600   7.3767   8.4741   10.5975  - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ BBASICDLTF -5.78 -2.17 -14.84 -11.80 - -7.15 

เกณฑม์าตรฐาน3 -7.66 -4.20 -16.87 -5.94 - -0.44 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

10.844 13.164 21.55 14.43 - 13.02 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.234 13.614 24.50 15.89 - 14.06 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) รอ้ยละ 80 
2) ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐปรับดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทน

เป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 20 
4 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงัต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 
รอบการจา่ยเงนิปันผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปันผล 

(บาท/หน่วย) 

28 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 0.22 

1 – 31 ตลุาคม 2560 14 พฤศจกิายน 2560 0.08 

รวม 0.30 

อนึง่ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

หมายเหต:ุ ทุกครัง้ทีจ่่ายเงนิปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 
 

6,094,601,820.07 80.63 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

    

ธุรกจิการเกษตร 
 

    

บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน)  126,684,680.00 1.68 

บรษัิท ยนูวิานชิน้ํามันปาลม์ จํากัด (มหาชน) - 34,059,960.00 0.45 

พาณิชย ์
 

    

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

295,771,375.00 3.91 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

470,226,500.00 6.22 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  87,146,150.00 1.15 

บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

48,800,280.00 0.65 

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

45,278,800.00 0.60 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

260,529,450.00 3.45 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

179,420,040.00 2.37 

บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากัด (มหาชน) 
 

201,400,575.00 2.66 

วสัดุกอ่สรา้ง 
 

    

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

320,863,400.00 4.24 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

44,672,367.00 0.59 

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 
 

17,536,240.00 0.23 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

266,481,750.00 3.53 

แฟช ัน่ 
 

    

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

190,998,080.00 2.53 

อาหารและเครือ่งดืม่ 
 

    

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 
 

30,656,093.00 0.41 

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

67,283,675.00 0.89 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

212,953,650.00 2.82 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

117,615,160.80 1.56 

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

10,483,200.00 0.14 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 
 

40,484,340.00 0.54 

บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) - 400,000.00 0.01 

บรษัิท เถา้แกน่อ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) 
 

84,265,440.00 1.11 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

88,412,320.00 1.17 

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

89,957,200.00 1.19 

บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

28,609,355.00 0.38 

การแพทย ์
 

    

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
 

162,075,480.00 2.14 

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน)  371,078,750.00 4.91 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

95,732,000.00 1.27 

บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จํากัด (มหาชน) 
 

46,071,144.00 0.61 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

134,838,340.00 1.78 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

145,825,900.00 1.93 

บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  34,960,150.00 0.46 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์
 

    

บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - 40,159,350.00 0.53 

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

76,634,850.00 1.01 

บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,497,678.00 0.02 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

    

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

26,126,800.00 0.35 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

132,444,375.00 1.75 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 44,605,628.00 0.59 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

169,904,350.00 2.25 

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  33,240,341.75 0.44 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

162,061,440.00 2.14 

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

34,477,400.00 0.46 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

 36,772,920.00   0.49  

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  36,519,782.00 0.48 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

11,213,553.00 0.15 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

65,742,970.00 0.87 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

44,029,080.00 0.58 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

33,466,758.00 0.44 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

77,574,434.00 1.03 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 

    

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) 
 

30,477,125.00 0.40 

บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด (มหาชน) 
 

7,259,360.00 0.10 

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

122,939,197.50 1.63 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
 

    

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

 1,062,328.80   0.01  

พนัธบตัร 
 

    

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 279,785,224.65 3.70 

เงนิฝากธนาคาร 
 

    

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 112,288,095.13 1.49 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 162,746,934.44 2.15 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 

 

1,475,888,606.12 19.53 

ประเทศจนี 

 

149,596,273.92 1.98 

หุน้สามญั 
 

    

ANTA Sports Products Ltd - 149,596,273.92 1.98 

ประเทศฟิลปิปินส ์

 

 290,322,469.13   3.84  

หุน้สามญั 
 

    

Ayala Land Inc - 101,214,936.14 1.34 

Robinsons Retail Holdings Inc - 43,130,782.14 0.57 

SM Prime Holdings Inc - 66,793,253.74 0.88 

Wilcon Depot Inc - 79,183,497.11 1.05 

ประเทศมาเลเซยี 

 

 58,588,841.11   0.78  

หุน้สามญั 
 

    

Hartalega Holdings Bhd - 42,933,890.16 0.57 

MR. D.I.Y. Group (M) Berhad - 15,654,950.95 0.21 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

ประเทศเวยีดนาม 

 

 59,327,794.10   0.78  

หุน้สามญั 
 

    

Saigon Beer Alcohol Beverage Corp - 52,756,579.03 0.70 

Vietnam Dairy Products JSC - 6,571,215.07 0.09 

ประเทศสงิคโปร ์

 

77,637,567.62 1.03 

หุน้สามญั 
 

    

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) - 77,637,567.62 1.03 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 601,374,728.78   7.96  

หุน้สามญั 
 

    

Amazon.com Inc - 253,366,799.09 3.35 

Alibaba Group Holding Ltd - 348,007,929.69 4.60 

ประเทศอนิโดนเีซยี 

 

 18,018,394.32   0.24  

หุน้สามญั 
 

    

PT PAKUWON JATI TBK. - 18,018,394.32 0.24 

เงนิฝากธนาคาร 
 

    

สกลุเงนิดอลลารฮ์อ่งกง - 152,520.92 0.00 

สกลุเงนิรูเปียอนิโดนีเซยี - 12,016,855.20 0.16 

สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ - (313,670.95) 0.00 

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 12,454,790.87 0.16 

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 30,306,049.83 0.40 

สกลุเงนิดองเวยีดนาม - 166,405,991.27 2.20 
  

 
    

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 
 

7,558,950,188.56 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 
 

7.2165 

 
คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทย จัดทําขึน้
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกัน การคํานึงถงึบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ
คะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

CG Scoring  ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 

หมายถงึ ด ี(Good)   

 

หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 

หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่30 ตลุาคม 25631 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 279.79 3.70 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
บรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

112.29 1.49 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้
(investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจัดอันดับความนา่เชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสํานักงาน ก.ล .ต. 
เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืน
พฤศจกิายน 2563 

- - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้
ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/12/20 AAA 85,000,000.00 84,949,146.88 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/12/20 AAA 10,000,000.00 9,993,034.99 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/11/20 AAA 20,000,000.00 19,998,926.09 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/11/20 AAA 30,000,000.00 29,993,270.00 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 10,000,000.00 9,991,059.37 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/01/21 AAA 80,000,000.00 79,913,102.71 

7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 45,000,000.00 44,946,684.61 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 112,288,095.13 

9. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 163,887,140.47 

10. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - (1,140,206.03) 

 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความนา่เชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)   121,772.86  1.50 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)  3,247.28  0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee)  4,059.10  0.05 

คา่โฆษณา (Advertising Expense)  1,630.59  0.02 

คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax)  1,488.79  0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost)  12,463.01  0.15 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense)  4,129.44  0.05  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3  136,328.05  1.68 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =  2,614,770,105.31  

   8,117,410,623.92  

   

PTR = 0.32 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์
การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management 
จะม ีPTR สงู  ดังนัน้ ทรัพยส์นิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้
ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่
ผา่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (สหรัฐอเมรกิา) จํากัด (มหาชน) 14.69 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฟิลปิปินส)์ จํากัด 9.91 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 9.64 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ฟิลปิปินส)์ จํากัด (มหาชน) 7.42 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.09 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 3.99 

7 Citibank, N.A. (Philippines) 3.95 

8 Viet Capital Securities Joint Stock Company 3.92 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 3.15 

10 Saigon Securities Incorporation 3.14 

11 อืน่ๆ 35.10 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 13,335,416.29 บาท 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 

และขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินที่สําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี

ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 
(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้                                   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

 

 
บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบดุล

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท

ในปี 2563 และ 9,680,867,133.62 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8, 9 7,074,432,859.48      8,338,483,559.95      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6, 8, 9 496,096,794.25         444,574,180.38         

ลูกหนี�

จากเงินปันผลและดอกเบี�ย 8, 9 316,610.28                7,397,231.17             

จากการขายเงินลงทุน 9 21,106,474.48           13,128,559.06           

รวมสินทรัพย์ 7,591,952,738.49      8,803,583,530.56      

หนี� สิน

เจา้หนี�

จากการซื�อเงินลงทุน 9 19,100,621.48           -                             

จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 2,365,840.33             1,718,869.48             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 11,161,117.47           12,782,052.21           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 47,491.54                  26,222.26                  

หนี� สินอื�น 327,479.11                396,511.63                

รวมหนี� สิน 33,002,549.93           14,923,655.58           

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,558,950,188.56      8,788,659,874.98      

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10,474,408,457.40    10,371,189,718.39    

ขาดทุนสะสม

บญัชีปรับสมดุล (13,254,387.35)          (5,921,046.55)            

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 4 (2,902,203,881.49)    (1,576,608,796.86)    

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,558,950,188.56      8,788,659,874.98      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 7.2165                       8.4741                       

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 1,047,440,845.7399  1,037,118,971.8394  

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 160,744,640.00       2.27

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 37,260,200       126,684,680.00       1.79

บริษทั ยนิูวานิชนํ� ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 6,979,500         34,059,960.00         0.48

พาณิชย์ 1,588,573,170.00    22.46

บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 10,287,700       295,771,375.00       4.18

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 8,748,400         470,226,500.00       6.65

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 3,257,800         87,146,150.00         1.23

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 3,069,200         48,800,280.00         0.69

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,234,200         45,278,800.00         0.64

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 6,554,200         260,529,450.00       3.68

บริษทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 17,590,200       179,420,040.00       2.54

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 5,795,700         201,400,575.00       2.85

วสัดุก่อสร้าง 649,553,757.00       9.19

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 949,300            320,863,400.00       4.54

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 376,982            44,672,367.00         0.63

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 1,153,700         17,536,240.00         0.25

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 8,263,000         266,481,750.00       3.77

แฟชั�น 190,998,080.00       2.70

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 9,182,600         190,998,080.00       2.70

อาหารและเครื�องดื�ม 771,120,433.80       10.89

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 18,139,700       30,656,093.00         0.43

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 2,664,700         67,283,675.00         0.95

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,680,300         212,953,650.00       3.01
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 7,042,824         117,615,160.80       1.66

บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 327,600            10,483,200.00         0.15

บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 1,848,600         40,484,340.00         0.57

บริษทั ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) 16,000              400,000.00              0.01

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 7,523,700         84,265,440.00         1.19

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,816,600         88,412,320.00         1.25

บริษทั นํ� ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 2,645,800         89,957,200.00         1.27

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,964,700         28,609,355.00         0.40

การแพทย์ 990,581,764.00       14.00

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 11,744,600       162,075,480.00       2.29

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 21,204,500       371,078,750.00       5.25

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 1,052,000         95,732,000.00         1.35

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 18,282,200       46,071,144.00         0.65

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 15,957,200       134,838,340.00       1.91

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 6,782,600         145,825,900.00       2.06

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,931,500         34,960,150.00         0.49

ของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์ 118,291,878.00       1.67

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 438,900            40,159,350.00         0.57

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี�  จาํกดั (มหาชน) 6,663,900         76,634,850.00         1.08

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 443,100            1,497,678.00           0.02

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 908,179,831.75       12.84

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 5,332,000         26,126,800.00         0.37

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 21,191,100       132,444,375.00       1.87

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 15,275,900       44,605,628.00         0.63

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 4,413,100         169,904,350.00       2.40

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3,444,595         33,240,341.75         0.47

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 25,322,100       162,061,440.00       2.29
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 9,073,000         34,477,400.00         0.49

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 3,404,900         36,772,920.00         0.52

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,079,100       36,519,782.00         0.52

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 10,102,300       11,213,553.00         0.16

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 28,583,900       65,742,970.00         0.93

บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 2,804,400         44,029,080.00         0.62

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 14,808,300       33,466,758.00         0.47

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 32,594,300       77,574,434.00         1.10

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 30,477,125.00         0.43

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 3,483,100         30,477,125.00         0.43

บริการ 130,198,557.50       1.84

บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั (มหาชน) 6,152,000         7,259,360.00           0.10

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 21,759,150       122,939,197.50       1.74

รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 5,538,719,237.05    78.29

หลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 136,196            1,062,328.80           0.02

รวมหลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน 1,062,328.80           0.02

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที� 37/91/63 - CB20D17B 17/12/63 85,000              84,949,146.88         1.20

งวดที� 38/91/63 - CB20D24B 24/12/63 10,000              9,993,034.99           0.14

งวดที� 9/364/62 - CB20N05A 05/11/63 20,000              19,998,926.09         0.28

งวดที� 20/182/63 - CB20N19A 19/11/63 30,000              29,993,270.00         0.42

งวดที� 40/91/63 - CB21107C 07/01/64 10,000              9,991,059.37           0.14

งวดที� 29/182/63 - CB21121A 21/01/64 80,000              79,913,102.71         1.13
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

งวดที� 30/182/63 - CB21128A 28/01/64 45,000              44,946,684.61         0.64

รวมพนัธบัตร 279,785,224.65       3.95

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 5,819,566,790.50    82.26

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

Pakuwon Jati Tbk PT 20,423,600       18,018,394.32         0.26

ANTA Sports Products Limited 436,000            149,596,273.92       2.11

Hartalega Holdings Bhd 317,800            42,933,890.16         0.61

MR D.I.Y. Group (M) Sdn. Bhd. 1,191,900         15,654,950.95         0.22

Ayala Land Inc 4,760,390         101,214,936.14       1.43

Robinsons Retail Holdings Inc 1,045,970         43,130,782.14         0.61

SM Prime Holdings Inc 3,076,200         66,793,253.74         0.94

Wilcon Depot Inc 8,594,300         79,183,497.11         1.12

Thai Beverage Public Company Limited 5,857,600         77,637,567.62         1.10

Alibaba Group Holding Limited 35,700              348,007,929.69       4.92

Amazon.com Inc 2,530                253,366,799.09       3.58

Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation 212,670            52,756,579.03         0.75

Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 45,204              6,571,215.07           0.09

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 1,254,866,068.98    17.74

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท) 7,074,432,859.48    100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 322,973,627.00       3.87

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 12,269,500       127,602,800.00       1.53

บริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 37,260,200       158,728,452.00       1.90

บริษทั ยนิูวานิชนํ� ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 6,979,500         36,642,375.00         0.44

พาณิชย์ 1,713,529,360.00    20.55

บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 9,284,600         452,624,250.00       5.43

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 9,258,700         722,178,600.00       8.66

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,935,100         67,683,720.00         0.81

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 6,418,000         205,376,000.00       2.46

บริษทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,061,900       119,208,540.00       1.43

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 5,094,200         146,458,250.00       1.76

วสัดุก่อสร้าง 664,732,212.00       7.97

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 763,800            280,314,600.00       3.36

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 376,982            81,428,112.00         0.98

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6,733,100         302,989,500.00       3.63

แฟชั�น 220,591,875.00       2.64

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 8,403,500         220,591,875.00       2.64

อาหารและเครื�องดื�ม 1,435,332,353.00    17.21

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 18,139,700       44,260,868.00         0.53

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 6,520,900         164,652,725.00       1.97

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,969,800         308,651,950.00       3.70

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 5,695,200         205,027,200.00       2.46

บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 2,137,300         50,440,280.00         0.60

บริษทั ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) 16,000              356,800.00              0.01
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 13,029,900       138,116,940.00       1.66

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 29,797,400       435,042,040.00       5.22

บริษทั นํ� ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 2,595,400         66,831,550.00         0.80

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,568,000         21,952,000.00         0.26

การแพทย์ 1,020,783,871.00    12.25

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 11,744,600       197,309,280.00       2.37

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 15,972,200       383,332,800.00       4.60

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 257,700            31,052,850.00         0.37

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 34,125,100       87,360,256.00         1.05

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 12,440,900       103,881,515.00       1.25

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 6,782,600         172,956,300.00       2.07

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,960,300         44,890,870.00         0.54

ของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์ 61,506,486.00         0.74

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี�  จาํกดั (มหาชน) 6,663,900         59,308,710.00         0.71

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 443,100            2,197,776.00           0.03

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,250,745,156.00    15.01

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 5,332,000         26,020,160.00         0.31

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 21,191,100       139,861,260.00       1.68

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 14,003,000       84,718,150.00         1.02

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 1,490,800         95,411,200.00         1.14

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,833,900         43,642,060.00         0.52

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 22,588,900       219,112,330.00       2.63

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 3,404,900         77,291,230.00         0.93

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,079,100       81,717,532.00         0.98

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 12,070,800       38,385,144.00         0.46

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 28,583,900       65,742,970.00         0.79

บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 2,000,000         32,400,000.00         0.39

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 15,548,700       83,962,980.00         1.01

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 56,085,500       262,480,140.00       3.15

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

บริการ 208,010,890.00       2.49

บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั (มหาชน) 6,152,000         5,967,440.00           0.07

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 14,535,500       202,043,450.00       2.42

รวมหุ้นสามญั 6,898,205,830.00    82.73

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที� 37/91/62 - CB19D12B 12/12/62 175,000            174,729,145.89       2.09

งวดที� 38/91/62 - CB19D19B 19/12/62 145,000            144,736,381.52       1.74

งวดที� 32/91/62 - CB19N07B 07/11/62 5,000                4,998,755.10           0.06

งวดที� 20/182/62 - CB19N14A 14/11/62 15,000              14,991,963.90         0.18

งวดที� 41/91/62 - CB20109B 09/01/63 120,000            119,688,326.68       1.43

งวดที� 29/182/62 - CB20116A 16/01/63 15,000              14,956,401.07         0.18

งวดที� 42/91/62 - CB20116B 16/01/63 40,000              39,882,908.15         0.48

งวดที� 43/91/62 - CB20123B 23/01/63 10,000              9,967,813.52           0.12

งวดที� 35/182/62 - CB20227A 27/02/63 25,000              24,883,355.01         0.30

งวดที� 39/182/62 - CB20326A 26/03/63 30,000              29,827,003.38         0.36

รวมพนัธบัตร 578,662,054.22       6.94

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 7,476,867,884.22    89.67

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT 3,672,900         16,820,045.55         0.20

Mitra Adiperkasa Tbk PT 36,894,750       79,323,712.50         0.95

Pakuwon Jati Tbk PT 41,627,800       55,937,356.25         0.67

Top Glove Corp Bhd 763,200            23,995,053.79         0.29

Ayala Land Inc 2,511,890         72,549,399.18         0.87

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

Puregold Price Club Inc 4,697,740         114,162,903.74       1.37

Robinsons Land Corp 2,959,100         44,801,380.62         0.54

SM Prime Holdings Inc 2,849,300         66,106,894.23         0.79

Wilcon Depot Inc 5,092,900         49,991,142.47         0.60

Jumbo Group Ltd 5,064,500         41,551,082.51         0.50

Thai Beverage Public Company Limited 2,325,660         47,185,804.13         0.56

Alibaba Group Holding Limited 25,000              133,977,452.75       1.61

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation 2,233,530         42,425,008.94         0.51

Vinhomes Joint Stock Company 628,630            72,788,439.07         0.87

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 861,615,675.73       10.33

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 9,680,867,133.62 บาท) 8,338,483,559.95    100.00

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2563

บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 199,831,134.80         225,497,377.93         

รายไดด้อกเบี�ย 8 5,005,484.65             10,576,594.99           

รวมรายได้ 204,836,619.45         236,073,972.92         

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 130,296,964.43         145,735,515.59         

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 3,474,585.70             3,886,280.41             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 4,343,232.05             4,857,850.38             

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 81,400.00                  81,300.00                  

ภาษีเงินได้ 158,424.26                26,222.26                  

ค่าใชจ่้ายอื�น 8 7,420,976.25             10,680,408.60           

รวมค่าใชจ่้าย 145,775,582.69         165,267,577.24         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 59,061,036.76           70,806,395.68           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (265,069,936.21) (222,964,442.70)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1,125,906,505.57) (462,226,431.42)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 6,320,320.39 (18,431,548.66)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,384,656,121.39) (703,622,422.78)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (1,325,595,084.63) (632,816,027.10)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2563

บาท

2563 2562

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 59,061,036.76           70,806,395.68           

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (265,069,936.21) (222,964,442.70)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (1,125,906,505.57) (462,226,431.42)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 6,320,320.39 (18,431,548.66)

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (1,325,595,084.63) (632,816,027.10)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 373,518,845.43         1,067,661,654.68      

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (277,633,447.22) (321,767,934.53)

การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 95,885,398.21 745,893,720.15

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (1,229,709,686.42) 113,077,693.05

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8,788,659,874.98      8,675,582,181.93      

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 7,558,950,188.56 8,788,659,874.98

หน่วย

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 1,037,118,971.8394  952,109,550.9120     

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 45,310,176.7254       121,086,146.0556     

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (34,988,302.8249) (36,076,725.1282)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 1,047,440,845.7399  1,037,118,971.8394  

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2563

บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (1,325,595,084.63) (632,816,027.10)

ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุน (4,927,543,470.22) (6,536,383,924.47)

การขายเงินลงทุน 4,804,535,825.84      5,603,440,937.19      

ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี�ตดับญัชี (3,918,096.93) (8,031,516.39)

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากเงินปันผลและดอกเบี�ย 7,080,620.89 (6,314,748.92)

การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน (8,019,758.66) (13,128,559.06)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุน 19,118,135.94 (58,278,687.32)

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 646,970.85 1,718,869.48             

การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,620,934.74) (397,385.48)

การเพิ�มขึ�นในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,269.28 26,222.26

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี� สินอื�น (69,032.52) 52,570.28

รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 265,069,936.21 222,964,442.70

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 1,125,906,505.57 462,226,431.42

ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 1,924,698.14 2,465,624.11

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (42,462,414.98) (962,455,751.30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 373,518,845.43         1,067,661,654.68      

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (277,633,447.22) (321,767,934.53)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 95,885,398.21 745,893,720.15

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 53,422,983.23 (216,562,031.15)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 444,574,180.38         663,596,251.81         

กระทบยอดรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสด

และเงินฝากธนาคาร (1,900,369.36) (2,460,040.28)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 496,096,794.25 444,574,180.38

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูลทางการเงินที�สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ตุลาคม 2563

2563 2562 2561 2560 ****

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก -               -               -               10.0000       

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8.4741         9.1119         10.5975       -               

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.0562 0.0696 0.0357 0.0870

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน ** (0.2515) (0.2242) 0.0002 0.1042

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน ** (1.0683) (0.4647) (1.4354) 0.6470

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ** 0.0060 (0.0185) (0.0061) (0.0207)

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น (1.2576) (0.6378) (1.4056) 0.8175

หกั : การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน -               -               (0.0800) (0.2200)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 7.2165 8.4741 9.1119 10.5975 

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) (16.34)         (6.97)            (14.50)         9.27             

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 7,558,950    8,788,660    8,675,582    6,619,837    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 1.80             1.82             1.79             2.02             

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 2.52             2.60             2.15             2.89             

อตัราส่วนของการซื�อขายเงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 74.50           80.77           86.14           179.18         

ขอ้มูลเพิ�มเติม

* คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที�จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีเนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นขึ�นอยูก่บัความผนัผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั�วสัญญาใชเ้งิน และการซื�อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื�อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ� งไม่รวมถึงการซื�อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื�อคืน

**** ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญัสาํหรับงวด 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัปีอื�นๆ ไดเ้นื�องจาก มีรอบระยะเวลาบญัชี

ยาวกวา่หนึ�งปี

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�             
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 

กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ปัจจุบนักองทุนมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 

15,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม

บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายท่ีจะลงทุน

ในหลกัทรัพยใ์นประเทศและ/หรือต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย

วงเงินที่จะลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสาร

แห่งหน้ี เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่น ทั้งน้ีกองทุนจะเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์ (Derivatives) ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีที่

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากน้ี

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสําหรับ

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบังบการเงิน

ของกองทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหนา้ 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบริหารของกองทนุอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด

ของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผูจ้ดัการ

กองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ี

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิ้ธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายุเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุน

ตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

บญัชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจาํหน่ายน้ีแสดงเป็น

รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 59) 146,549,946.30  75,743,550.62 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม     

     (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 59) (160,280,172.99)  62,684,269.71 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

     (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 59) (1,342,383,573.67)  (880,157,142.25) 

ขาดทนุสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสะสม    

     (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 59) (36,250,145.96)  (17,818,597.30) 

การแบ่งปันส่วนทนุสะสม (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 59) (184,244,850.54)  (184,244,850.54) 

ขาดทนุสะสมตน้ปี (1,576,608,796.86)  (943,792,769.76) 
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5. ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ้่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด        

เงินท่ีดูแลโดยธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

- เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 211,280,785.06  186,514,356.18  -  - 

เงินฝากธนาคาร        

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,224,980.24  6,690,903.01  0.125  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 171,423,202.10  120,966,028.06  0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 112,167,826.85  130,402,893.13  0.30  0.85 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 496,096,794.25  444,574,180.38     

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 

9,732.08 ลา้นบาท (ปี 2562: จาํนวนเงิน 12,139.82 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 119.95 (ปี 2562: ร้อยละ 133.71) 

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ กรรมการ

เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 130,296,964.43  145,735,515.59  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,343,232.05  4,857,850.38  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 53,011.00  52,464.97  ราคาตลาด 
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 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)     

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 2,129,464.38  2,102,257.86  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 9,049.81  28,295.29  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทนุ 484,306,522.75  278,863,120.65  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 9,997,009.10  -  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 29,687,400.00  -  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ -  25,264,200.00  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 417,590.50  1,285,347.56  ราคาตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

ซ้ือเงินลงทนุ 19,949,306.80  29,892,599.70  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 10,524,651.66  12,095,546.13 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 1,224,980.24  6,690,903.01 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 654.06  3,232.32 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 133,737.57  167,731.37 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือ

การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์

ในความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน จึงไม่

คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 จาํนวนเงิน 

รายการ 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)    

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 19,282,247.30  4,438,250.00 

รูเปียอินโดนีเซีย 8,455,370,398.87  70,735,402,000.00 

ริงกิตมาเลเซีย 7,806,225.00  3,319,920.00 

เปโซฟิลิปปินส์ 450,601,379.99  584,319,583.53 

ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 3,397,408.00  4,001,843.90 

ดองเวียดนาม 44,077,113,001.49  88,557,608,001.54 

ดอลลาร์ฮ่องกง 37,190,800.00  - 

เงินสด    

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 536,009.75  60,706.37 

รูเปียอินโดนีเซีย 5,639,068,606.00  30,409,726,962.00 

ริงกิตมาเลเซีย -  1,855,746.00 

เปโซฟิลิปปินส์ 349,352.50  3,745,791.36 

ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 545,019.73  3,180,490.71 

ดองเวียดนาม 126,088,007,555.00  25,469,437,314.00 

ดอลลาร์ฮ่องกง 37,917.89  - 

ลูกหน้ีจากเงินปันผล    

ดองเวียดนาม -  1,116,765,000.00 
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 จาํนวนเงิน 

รายการ 2563  2562 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ    

รูเปียอินโดนีเซีย 6,374,860,743.00  2,292,026,030.00 

เปโซฟิลิปปินส์ 11,674,136.65  - 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน    

เปโซฟิลิปปินส์ 12,510,329.06  - 

ดองเวียดนาม 2,457,999,186.00  - 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว

ขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ

ผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะทาํให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้น

หรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท

เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 
สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

6 พ.ย. 62 บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด 
(มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

8 ม.ค. 63 Top Glove Corp Bhd 1 10 0 1 วาระที ่8 เพือ่ทําธรุกรรมทางธรุกจิอืน่ๆ 
ทีต่อ้งมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
งดออกเสยีง 

17 ม.ค. 63 Jumbo Group Ltd 1 9 0 0 - 

17 ม.ค. 63 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายปณต 
สริวัิฒนภักด ีกลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่ 
เนือ่งจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% ในรอบปี 2562 
สิน้สดุ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 
วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุวสิามัญ
ผูถ้อืหุน้ คร ้งัที1่/2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

31 ม.ค. 63 บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

1 17 0 1 วาระที ่12 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

26 ม.ีค. 63 บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง  

2 เม.ย. 63 บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่6.1.0.0 ไมอ่นุมัต ิรศ.ดร.วชิา จวิาลัย 
เนื่องจากเขา้ประชมุณะกรรมการบรษัิท 
ไมถ่งึเกณฑ ์
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

3 เม.ย. 63 บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 63 SM Prime Holdings Inc 1 6 0 3 วาระที ่3 พจิารณารายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562 
งดออกเสยีง 
วาระที ่5 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบสําหรับ
ขอ้บังคับของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
งดออกเสยีง 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 63 Ayala Land 1 7 0 2 วาระที ่6 การเลอืกตัง้กรรมการ 
(รวมถงึกรรมการอสิระ) งดออกเสยีง 
วาระที ่8 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้กอ่นการประชมุ งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 63 บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) 1 9 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 เม.ย. 63 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 63 บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

11 พ.ค. 63 ANTA Sports Products Ltd 1 10 0 0 - 

14 พ.ค. 63 Robinsons Land Corp 1 7 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ระหวา่งการประชมุ งดออกเสยีง 

27 พ.ค. 63 บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์
จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่12 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

8 ม.ิย. 63 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

19 ม.ิย. 63 บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากัด (มหาชน) 

1 16 1 0 วาระที ่4.1.0.0 ไมอ่นุมต ินายจรัมพร 
โชตกิเสถยีร เนื่องจากดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระในบรษัิท สงิห ์เอสเตท 
จํากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบธรุกจิเดยีวกัน
กับ MINT จงึอาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ได ้ 

19 ม.ิย. 63 บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

23 ม.ิย. 63 บรษัิท บางกอก เชน ฮาสปิทอล 
จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบ
บัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญชปีระจําปี 
2563 งดออกเสยีง 

24 ม.ิย. 63 City Developments Limited 1 10 1 0 วาระที ่3 พจิารณาคา่ตอบแทน
คณะกรรมการ ไมเ่ห็นดว้ย 

24 ม.ิย. 63 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้ซกัถาม งดออกเสยีง 

26 ม.ิย. 63 Vietnam Dairy Products JSC 1 9 1 2 วาระที ่6 แผนรายไดแ้ละกําไรปี 2563 
งดออกเสยีง 
วาระที ่7 พจิารณาการจ่ายปันผล สําหรับ 
ปีบัญช ี2563 งดออกเสยีง  
วาระที ่9 แตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีประจําปี 
2563  ไมเ่ห็นดว้ย 

29 ม.ิย. 63 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

1 ก.ค. 63 บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

2 ก.ค. 63 บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

9 ก.ค. 63 บรษัิท เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

9 ก.ค. 63 บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด 
(มหาชน) 

1 15 1 1 วาระที ่4.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิคณุหญงิวรรณา 
สริวัิฒนภักด ีเนื่องจากเขา้ประชมุ
คณะกรรมการนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

13 ก.ค. 63 บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 1 1 วาระที ่5.4.0.0 ไมอ่นุมัต ิ
นาวาอากาศโทหญงิ ศรินิธรา สงิหรา ณ 
อยธุยา เนือ่งจากเขา้ประชมุกรรมการ
บรษัิทในปี 2562 นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

15 ก.ค. 63 บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่6.1.0.0 ไมอ่นุมต ิรศ.ดร.วชิา จวิาลัย 
เนื่องจากเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท
ไมถ่งึเกณฑ ์
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

16 ก.ค. 63 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 1 11 0 0 - 

16 ก.ค. 63 บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 0 - 

17 ก.ค. 63 บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินางสชุญัญา 
ธนาลงกรณ์ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทไมถ่งึเกณฑ ์
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลจากผลประกอบการของ 
บรษัิทฯ ประจําปี 2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

BBASICDLTF l 45



วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่
จํากัด (มหาชน) 

1 15 0 0 - 

3 ส.ค. 63 บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงาน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
เมือ่วันที ่18 เมษายน 2562 งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 63 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายวนรัชต ์
ตัง้คารวคณุ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่อกี
วาระหนึง่ เนื่องจากในปี 2562 กรรมการ
ทา่นนี้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

17 ส.ค. 63 บรษัิท เถา้แกน่อ้ย ฟู๊ ดแอนด ์
มารเ์ก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงาน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
ซึง่ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน 
2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

17 ส.ค. 63 บรษัิท ยนูวิานชิน้ํามันปาลม์ จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ส.ค. 63 บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 1 1 วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไร
และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 
ไมเ่ห็นดว้ย 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ําม)ี 
งดออกเสยีง 

25 ส.ค. 63 TBKPT PAKUWON JATI 1 3 0 1 วาระที ่2 พจิารณาแผนจัดสรรกําไรสทุธ ิ
สําหรับปีบัญชสีิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 งดออกเสยีง 

26 ส.ค. 63 บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่4.4.0.0 ไมอ่นุมัต ินายสมพงษ์ 
ตัณฑพาทย ์เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 66.67% ซึง่นอ้ยกวา่
เกณฑท์ีก่ําหนด 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

27 ส.ค. 63 Mitra Adiperkasa Tbk PT 1 1 0 3 วาระที ่2 พจิารณาแผนจัดสรรกําไรสทุธ ิ
สําหรับปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 
2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่3 แตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีสําหรับปี
บัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
งดออกเสยีง  
วาระที ่4 การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ
ของการจัดการบรษัิท งดออกเสยีง 

16 ก.ย. 63 บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

21 ก.ย. 63 Wilcon Depot Inc 1 0 0 10 วาระที ่1 กลา่วเปิดการประชมุ
งดออกเสยีง 
วาระที ่2 การรับรองและบอกกลา่ว 
และการกําหนดองคป์ระชมุ งดออกเสยีง 
วาระที ่3 รับรองรายงานการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ เมือ่วันที ่17 มถินุายน 2562 
งดออกเสยีง 
วาระที ่4 อ่านและรับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ วันที ่30 ธันวาคม 2562 
งดออกเสยีง 
วาระที ่5 การใหส้ัตยาบันตอ่พระราช 
บัญญัตแิละมตขิองคณะกรรมการบรษัิท
และผูบ้รหิารทัง้หมดในระหว่างประชมุ  
งดออกเสยีง 
วาระที ่6 อนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิตาม
กฎหมาย งดออกเสยีง 
วาระที ่7 เลอืกตัง้คณะกรรมการบรษัิท 
งดออกเสยีง 
วาระที ่8 การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี
งดออกเสยีง 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 
วาระที ่10 จบการประชมุ งดออกเสยีง  

30 ก.ย. 63 Alibaba Group Holding Limited 1 2 0 3 วาระที ่2.1.0.0 งดออกเสยีง 
วาระที ่2.2.0.0 งดออกเสยีง 
วาระที ่2.3.0.0 งดออกเสยีง 

16 ต.ค. 63 บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

27 ต.ค. 63 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด 
(มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง 

29 ต.ค. 63 บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 
(Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 
จํากัด (มหาชน) 

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด  Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update 
 และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด  Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากัด  

Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์Viet Capital 
Securities 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์Mandiri Sekuritas Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์SSI Securities 
Corporation  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 16 พฤศจกิายน 2563
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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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