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่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว
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รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี
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ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
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แบบรายงานการใช ้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
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47

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงปัจจ ัย 4 หุน
้ ระยะยาวปันผล
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ น
้ โลกปรั บ ตั ว เพิ่ม ขึ้น ในเดือ นพฤศจิก ายน 2563 หนุ น โดยปั จจั ย บวกจากความชั ด เจนของการเลื อ กตั ้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได ้เป็ นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความร ้อนแรงของนโยบายการค ้า
ระหว่างประเทศ และความคืบหน ้าของการพัฒ นาวัคซีนต ้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบริษัทสําคัญ ได ้แก่ Pfizer และ
้ รายวันทั่วโลกทีย
Moderna รายงานผลการทดลองทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ซึง่ ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู ้ติดเชือ
่ ังคงอยู่ในระดับสูง
ในขณะนี้ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ง ผลให เ้ กิด ภาวะ Risk on ในตลาดสิน ทรั พ ย์เสี่ย ง โดยดั ช นี ต ลาดหุ ้นโลก (MSCI World Index)
ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 12.7% จากเดือนก่อนหน ้าทีม
่ ก
ี ารปรับฐานลงประมาณ -3%
่ งของ
ปั จ จั ยข ้างต ้น สร ้างความคาดหวังเชิงบวกต่อ แนวโน ม
้ การฟื้ นตั วของเศรษฐกิจในระยะข ้างหน า้ โดยความเสีย
สงครามการค ้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็ นบวกต่อภาพการค ้าของโลก ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทํ าให ้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ต่ า งๆ และการท่ อ งเที่ ย ว สามารถฟื้ นตั ว ได เ้ ป็ นปกติม ากยิ่ง ขึ้น ส่ ง ผลให ต
้ ลาดหุ น
้ ทั่ ว โลกปรั บ ตั ว ดีข ึ้น โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน
้ โดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็ นในกลุ่มหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) ได ้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน
และสินค ้าอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ช่วยหนุนให ้ตลาดหุ ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมภ
ิ าคเอเชีย ซึง่ มีสัดส่วนหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงใน
ดัชนี เมือ
่ เทียบกับตลาดหุ ้นในประเทศพั ฒนาแล ้ว (DM) ปรับตัวขึน
้ ได ้ดีรวมทัง้ ตลาดหุ ้นไทยด ้วย โดยมีกระแสเงินลงทุน (Fund
้ สุทธิ 3.3 หมื่นล ้านบาทในเดือนนี้ ซึง่ เป็ นการซือ
้ สุทธิเดือนแรกหลังจาก
Flow) จากต่างชาติไหลเข ้าสู่ตลาดหุ ้นไทยด ้วยยอดซือ
ขายสุทธิตด
ิ ต่อกัน 15 เดือน ส่งผลให ้ตลาดหุ ้นไทย ปิ ดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 17.9%
ด ้านปั จจัยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยปรับ ตัวฟื้ นขึน
้ เป็ นลําดับ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดย GDP
ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากทีห
่ ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน ้า ดีกว่าตลาดซึง่ คาดว่าจะหดตัว -8.8%
้ างเศรษฐกิจขยายตั วดีขน
YoY โดยเครื่องชีท
ึ้ ในวงกว ้าง และยังมีแนวโน ้มฟื้ นตัวต่อ เนื่องในไตรมาสสุดท ้ายของปี อย่างไรก็ ด ี
ํ
ปั จจัยทีส
่ าคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี หน ้ายังคงขึน
้ อยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพื่อทีจ
่ ะทํ า
่ าวะปกติ ขณะทีป
ให ้เศรษฐกิจกลับเข ้าสูภ
่ ระเด็นการเมือง แม ้ยังมีการนั ดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน ้มไม่รุนแรง และการ
ทีร่ ัฐสภารับร่างแก ้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตัง้ คณะกรรมการสมานฉั นท์นัน
้ ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได ้ในระดับ
หนึง่
แนวโน ม
้ การลงทุ น ในระยะข ้างหน า้ ตั ว เลขเศรษฐกิจ มีแ นวโน ม
้ ฟื้ นตั ว ขึ้น อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปเป็ นลํ า ดั บ ขณะที่
นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นํ าโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่ ส่งผลให ้ธนาคารกลางทั่วโลกต ้องใช ้
่ ง โดยปั จจัยที่ต ้องจับตามองในระยะข ้างหน ้า ยังคง
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย
เป็ นประเด็ น การแพร่ระบาดและการพั ฒ นาวัค ซีน รวมถึงนโยบายของสหรัฐฯ หลั งการเข ้ารับ ตํ าแหน่ งประธานาธิบ ดีข อง Joe
Biden ด ้านตลาดหุ ้นไทย ยังมีแนวโน ้มได ้รับอานิสงค์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะข ้างหน ้า แต่การที่ SET Index ปรับตั ว
้ กลยุทธ์การลงทุนยังต ้องมี
ขึน
้ มาเร็ วอยู่ในระดับปั จจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19 - 20 เท่า ทํ าให ้อาจมี Upside จํ ากัดในช่วงสัน
ความ Selective โดยเน ้นหุ ้นที่มีแนวโน ้มของผลประกอบการที่ด ี รวมถึงธุรกิจที่จะฟื้ นตัวได ้ดีตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในระยะข ้างหน ้า
สํ าหรับการลงทุ นตั ง้ แต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุ นเปิ ดบั วหลวงปั จจั ย 4 หุ ้นระยะยาว
ิ สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 7,558.95 ล ้านบาท หรือ 7.2165 บาทต่อหน่วยลงทุน
ปั นผลมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
กองทุนบั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือ หน่วยลงทุนทุก ท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมัน
่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ทหลั กทรัพย์จั ดการกองทุ นรวม บั วหลวง จํ ากั ด จดทะเบียนเป็ นบริษั ทจํ ากั ดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวั นที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชํ าระเต็ มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง ให ้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

28 ตุลาคม 2559

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

28 ตุลาคม 2559

3. นายเจฟ สุธโี สภณ

28 ตุลาคม 2559

4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

28 ตุลาคม 2559

ั พันธ์
5. นางสาววนาลี ตรีสม

28 ตุลาคม 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563

BBASICDLTF l 2

ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั น ผล เป็ นกองทุนซึง่ บริษั ทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน รวม บัวหลวง จํ ากั ด
ได ้รับ อนุ มั ต ิจ ากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ให จ้ ั ด ตั ง้ ขึน
้ เพื่อ ระดมทุ น จากผู ้ลงทุ น ทั่ ว ไปในประเทศ โดยมีจํ า นวนเงิน ทุ น จดทะเบีย น
15,000 ล ้านบาท ประกอบด ้วยหน่ วยลงทุน 1,500 ล ้านหน่ วย มูล ค่าที่ต ราไว ้หน่ วยละ 10 บาท เป็ นกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว
้ คืนหน่วยลงทุน และลงทุนแบบมีความเสีย
่ งทัง้ ในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
ประเภทรับซือ
่
้ สุดของกองทุน
ในรอบปี บัญชีไม่เกินร ้อยละ 25 ของ NAV และไม่กําหนดระยะเวลาสิน
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน ้นลงทุนในกลุ่มบริษัททีท
่ ําธุรกิจเกีย
่ วข ้องกับปั จจัย
4 ได ้แก่ อาหาร ทีอ
่ ยู่อาศัย เครือ
่ งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ทม
ี่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานดีมแ
ี นวโน ้มการเติบโตทางธุรกิจสูง
โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญ ชีไม่น อ้ ยกว่า 80% ของ NAV และในสัด ส่วนดังกล่าวจะเป็ นหุ ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 65% ของ NAV
ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Derivatives
แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Note
บริษั ทหลั กทรั พ ย์จั ดการกองทุ นรวม บั วหลวง จํ ากั ด จะบริหารกองทุ นเปิ ดบั วหลวงปั จจั ย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล ตาม
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิก รไทย เป็ นผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ข อง
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
กองทุน ซึง่ จะทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

่ ผู ้สนั บสนุนการขาย
1. เพิม
่ รายชือ
้ คืน จํานวน 1 ราย
หรือรับซือ

บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

2. ปรับปรุงข ้อความการรับผลประโยชน์
ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุน
ใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Dollar/
Soft Commission)

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ
่ ง แนวทาง
ปฏิบัตส
ิ ําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่ กีย
่ วกับการกระทําทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์กับลูกค ้าของบริษัทจัดการ และการลงทุน
ิ ของบริษัทจัดการ
เพือ
่ เป็ นทรัพย์สน

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต ้นไป

3. หลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับสิทธิประโยชน์ แก ้ไขข ้อความเพือ
่ รองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทาง 1 มกราคม 2563 เป็ นต ้นไป
ทางภาษีของกองทุน LTF
ภาษีของกองทุน LTF ในปี 2562
1. ตัดข ้อความเกีย
่ วกับการได ้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดส่งและแจกจ่าย
คูม
่ อ
ื การลงทุน
2. ตัดข ้อความเกีย
่ วกับการแปลงสภาพจากประเภท
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นประเภทกองทุนรวม
่ กองทุน
ตราสารทุนทั่วไป รวมถึงการแก ้ไขชือ
้ หน่วยลงทุน
3. ตัดข ้อความการออกหนั งสือรับรองการซือ
4. ปรับปรุงข ้อความเกีย
่ วกับข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
4. สัดส่วนการลงทุน

เปลีย
่ นจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็ น “โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชี”

16 มีนาคม 2563 เป็ นต ้นไป

- การลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
ิ ทีก
5. เพิม
่ เติมประเภททรัพย์สน
่ องทุน เพิม
่ Private Equity
ลงทุนได ้

16 มีนาคม 2563 เป็ นต ้นไป

6. ปรับปรุงนิยามของตราสารเพือ
่ ให ้  Transferable securities
สอดคล ้องกับหลักสากล (UCITS)  หน่วย CIS

16 มีนาคม 2563 เป็ นต ้นไป

7. การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

2 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

 เพิม่ ข ้อความเพือ
่ ให ้เกิดความชัดเจนในแนวทาง

ปฏิบัตส
ิ ําหรับเงินลงทุนของกองทุน LTF ทีแ
่ ยกเป็ น
2 ส่วน คือเงินลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และ
เงินลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 เพิม่ ข ้อความสงวนสิทธิหากอนาคตเปิ ดให ้บริการ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
กับกองทุนรวมประเภทอืน
่ ใดได ้
8. ช่องทางการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน  เพือ
่ รองรับการเปิ ดให ้บริการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนกับ 2 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป
กองทุนเปิ ดทั่วไปของกองทุนบัวหลวงได ้
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เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

9. แก ้ไขวิธป
ี ฏิบัตก
ิ รณีแยกเงินลงทุน
ของกองทุน LTF เป็ น 2 ส่วน

 กรณีมล
ู ค่าการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนไม่เพียงพอกับ

8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

มูลค่าขัน
้ ตํ่าของกองทุนปลายทาง

(เงินลงทุนก่อน 1 มกราคม 2563 และ  ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นกับกองทุนเปิ ดทั่วไป
เงินลงทุนตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563)
ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ

 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
 การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วย
 แนวทางการใช ้ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการในการ
โอนย ้ายหน่วยกรณีเลิกกองทุน

 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
่ ผู ้สนั บสนุนการขาย
10. ปรับปรุงชือ
้ คืน จํานวน 1 ราย
หรือรับซือ

เดิม บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร

8 กันยายน 2563 เป็ นต ้นไป

แก ้ไขเป็ น บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ตุลาคม 25631
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
31 ก.ค. 63

ตงแต่
ั้
30 เม.ย. 63

ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 62

ตงแต่
ั้
31 ต.ค. 60

ตงแต่
ั้
30 ต.ค. 58

ตงแต่
ั้
28 ต.ค. 59

7.6600

7.3767

8.4741

10.5975

-

10.0000

ผลการดําเนินงานของ BBASICDLTF

-5.78

-2.17

-14.84

-11.80

-

-7.15

เกณฑ์มาตรฐาน3

-7.66

-4.20

-16.87

-5.94

-

-0.44

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

10.844

13.164

21.55

14.43

-

13.02

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

11.234

13.614

24.50

15.89

-

14.06

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

วันทําการสุดท ้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ร ้อยละ 80
2) ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด ้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน ร ้อยละ 20

4

% ต่อปี

BBASICDLTF l 7

ประว ัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหล ังตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น
รอบการจ่ายเงินปันผล

ว ันทีจ
่ า
่ ยเงินปันผล

อ ัตราจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)

28 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

16 ตุลาคม 2560

0.22

1 – 31 ตุลาคม 2560

14 พฤศจิกายน 2560

0.08

รวม

0.30

อนึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะต ้องไม่ทําให ้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิม
่ ขึน
้ ในงวดบัญชีทพ
ี่ จ
ิ ารณาจ่ายเงินปั นผลนั น
้
หมายเหตุ: ทุกครัง้ ทีจ
่ ่ายเงินปั นผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจํานวนเงินทีจ
่ ่ายปั นผล
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

6,094,601,820.07

80.63

126,684,680.00

1.68

34,059,960.00

0.45

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

295,771,375.00

3.91

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

470,226,500.00

6.22

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน

87,146,150.00

1.15

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

48,800,280.00

0.65

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

45,278,800.00

0.60

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

260,529,450.00

3.45

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

179,420,040.00

2.37

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

201,400,575.00

2.66

320,863,400.00

4.24

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

44,672,367.00

0.59

บริษัท ทิปโก ้แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)

17,536,240.00

0.23

266,481,750.00

3.53

190,998,080.00

2.53

บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

30,656,093.00

0.41

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

67,283,675.00

0.89

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

212,953,650.00

2.82

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

117,615,160.80

1.56

10,483,200.00

0.14

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนวิ านิชนํ้ ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

-

พาณิชย์

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
่ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ
่ งดืม
่

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

40,484,340.00

0.54

400,000.00

0.01

บริษัท เถ ้าแก่น ้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)

84,265,440.00

1.11

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

88,412,320.00

1.17

บริษัท นํ้ ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

89,957,200.00

1.19

่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน

28,609,355.00

0.38

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

162,075,480.00

2.14

ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

371,078,750.00

4.91

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

95,732,000.00

1.27

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

46,071,144.00

0.61

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

134,838,340.00

1.78

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

145,825,900.00

1.93

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

34,960,150.00

0.46

40,159,350.00

0.53

76,634,850.00

1.01

1,497,678.00

0.02

26,126,800.00

0.35

132,444,375.00

1.75

44,605,628.00

0.59

169,904,350.00

2.25

33,240,341.75

0.44

162,061,440.00

2.14

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

34,477,400.00

0.46

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

36,772,920.00

0.49

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

36,519,782.00

0.48

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

11,213,553.00

0.15

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน

65,742,970.00

0.87

บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)

-

การแพทย์

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

-
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

44,029,080.00

0.58

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

33,466,758.00

0.44

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน

77,574,434.00

1.03

30,477,125.00

0.40

7,259,360.00

0.10

122,939,197.50

1.63

1,062,328.80

0.01

-

279,785,224.65

3.70

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

112,288,095.13

1.49

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

162,746,934.44

2.15

1,475,888,606.12

19.53

149,596,273.92

1.98

149,596,273.92

1.98

290,322,469.13

3.84

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศจีน
หุน
้ สาม ัญ
ANTA Sports Products Ltd

-

ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
หุน
้ สาม ัญ
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

58,588,841.11

0.78

ประเทศมาเลเซีย
หุน
้ สาม ัญ
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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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

ประเทศเวียดนาม

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

59,327,794.10

0.78

หุน
้ สาม ัญ
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp

-

52,756,579.03

0.70

Vietnam Dairy Products JSC

-

6,571,215.07

0.09

77,637,567.62

1.03

77,637,567.62

1.03

601,374,728.78

7.96

ประเทศสิงคโปร์
หุน
้ สาม ัญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

-

ประเทศสหร ัฐอเมริกา
หุน
้ สาม ัญ
Amazon.com Inc

-

253,366,799.09

3.35

Alibaba Group Holding Ltd

-

348,007,929.69

4.60

18,018,394.32

0.24

-

18,018,394.32

0.24

่ งกง
สกุลเงินดอลลาร์ฮอ

-

152,520.92

0.00

สกุลเงินรูเปี ยอินโดนีเซีย

-

12,016,855.20

0.16

สกุลเงินเปโซฟิ ลป
ิ ปิ นส์

-

(313,670.95)

0.00

สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์

-

12,454,790.87

0.16

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-

30,306,049.83

0.40

สกุลเงินดองเวียดนาม

-

166,405,991.27

2.20

ประเทศอินโดนีเซีย
หุน
้ สาม ัญ
PT PAKUWON JATI TBK.
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

7,558,950,188.56

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

7.2165

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ทจดทะเบียนไทย จัดทําขึน
้
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ
คะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2563
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

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

1

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

279.79

3.70

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

112.29

1.49

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุ่มตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ของกองทุนคณะกรรมการกํากับ
เรือ
่ งการลงทุนและการมีไว ้เพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
ตลาดทุน เรือ
่ ง การลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4 ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือน
พฤศจิกายน 2563

-

-

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

ผูอ
้ อก

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

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่า
ตามราคาตลาด

มูลค่าหน้าตว๋ ั

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

17/12/20

AAA

85,000,000.00

84,949,146.88

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

24/12/20

AAA

10,000,000.00

9,993,034.99

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/11/20

AAA

20,000,000.00

19,998,926.09

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/11/20

AAA

30,000,000.00

29,993,270.00

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/01/21

AAA

10,000,000.00

9,991,059.37

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

21/01/21

AAA

80,000,000.00

79,913,102.71

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

45,000,000.00

44,946,684.61

8. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

112,288,095.13

9. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

163,887,140.47

10. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

(1,140,206.03)

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

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิบาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่
สามารถชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
• อันดับความน่าเชือ
่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อ จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
่
อันดับความน่าเชือถือภายในระดับเดียวกัน
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย

BBASICDLTF l 14

้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

121,772.86

1.50

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

3,247.28

0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

4,059.10

0.05

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

1,630.59

0.02

ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย (Withholding Tax)

1,488.79

0.02

12,463.01

0.15

4,129.44

0.05

136,328.05

1.68

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

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
ิ สุทธิกอ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

2,614,770,105.31
8,117,410,623.92

PTR =

0.32

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์
หมายเหตุ: PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ที่จะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
การลงทุ นของกองทุน เช่น กองทุ น Passive Management จะมี PTR ตํ่ า ในขณะที่กองทุน Active Management
ิ ที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้
จะมี PTR สูง ดังนั น
้ ทรัพย์สน
ขายเปลี่ยนมือ เพื่อการลงทุ น เช่น ตราสารทุ น ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํ านวณจากมู ลค่ าที่ตํ่ ากว่าระหว่าง
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
ผลรวมของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่
ิ สุทธิเฉลีย
ผ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (สหรัฐอเมริกา) จํากัด (มหาชน)

14.69

2

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์) จํากัด

9.91

3

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

9.64

4

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์) จํากัด (มหาชน)

7.42

5

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

5.09

6

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

3.99

7

Citibank, N.A. (Philippines)

3.95

8

Viet Capital Securities Joint Stock Company

3.92

9

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3.15

10

Saigon Securities Incorporation

3.14

11

อืน
่ ๆ

35.10
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 13,335,416.29 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ้นระยะยาวปั นผล (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบดุล และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่
สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ้นระยะยาวปั นผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ ส ระจากกองทุ น ตามข้อ กําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

BBASICDLTF l 18

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น เหล่านี้ โ ดยถูก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการ
รั บ ประกัน ว่ าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ข ัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อ ผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสําคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

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

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563

BBASICDLTF l 20

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบดุล
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท
3, 7, 8, 9
ในปี 2563 และ 9,680,867,133.62 บาท ในปี 2562)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
6, 8, 9
ลูกหนี�
จากเงินปั นผลและดอกเบี�ย
8, 9
จากการขายเงินลงทุน
9
รวมสิ นทรัพย์
หนี�สิน
เจ้าหนี�
จากการซื�อเงินลงทุน
9
จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จาํ หน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย)

4

2563

2562

7,074,432,859.48
496,096,794.25

8,338,483,559.95
444,574,180.38

316,610.28
21,106,474.48
7,591,952,738.49

7,397,231.17
13,128,559.06
8,803,583,530.56

19,100,621.48
2,365,840.33
11,161,117.47
47,491.54
327,479.11
33,002,549.93
7,558,950,188.56

1,718,869.48
12,782,052.21
26,222.26
396,511.63
14,923,655.58
8,788,659,874.98

10,474,408,457.40

10,371,189,718.39

(13,254,387.35)
(2,902,203,881.49)
7,558,950,188.56

(5,921,046.55)
(1,576,608,796.86)
8,788,659,874.98

7.2165
1,047,440,845.7399

8.4741
1,037,118,971.8394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิวานิชนํ�ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
แฟชั�น
บริ ษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื� องดื�ม
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย

37,260,200
6,979,500
10,287,700
8,748,400
3,257,800
3,069,200
3,234,200
6,554,200
17,590,200
5,795,700
949,300
376,982
1,153,700
8,263,000
9,182,600
18,139,700
2,664,700
4,680,300

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

160,744,640.00
126,684,680.00
34,059,960.00
1,588,573,170.00
295,771,375.00
470,226,500.00
87,146,150.00
48,800,280.00
45,278,800.00
260,529,450.00
179,420,040.00
201,400,575.00
649,553,757.00
320,863,400.00
44,672,367.00
17,536,240.00
266,481,750.00
190,998,080.00
190,998,080.00
771,120,433.80
30,656,093.00
67,283,675.00
212,953,650.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

2.27
1.79
0.48
22.46
4.18
6.65
1.23
0.69
0.64
3.68
2.54
2.85
9.19
4.54
0.63
0.25
3.77
2.70
2.70
10.89
0.43
0.95
3.01
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่วย

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี�ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน� กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต� ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7,042,824
327,600
1,848,600
16,000
7,523,700
5,816,600
2,645,800
2,964,700
11,744,600
21,204,500
1,052,000
18,282,200
15,957,200
6,782,600
1,931,500
438,900
6,663,900
443,100
5,332,000
21,191,100
15,275,900
4,413,100
3,444,595
25,322,100

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
117,615,160.80
10,483,200.00
40,484,340.00
400,000.00
84,265,440.00
88,412,320.00
89,957,200.00
28,609,355.00
990,581,764.00
162,075,480.00
371,078,750.00
95,732,000.00
46,071,144.00
134,838,340.00
145,825,900.00
34,960,150.00
118,291,878.00
40,159,350.00
76,634,850.00
1,497,678.00
908,179,831.75
26,126,800.00
132,444,375.00
44,605,628.00
169,904,350.00
33,240,341.75
162,061,440.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.66
0.15
0.57
0.01
1.19
1.25
1.27
0.40
14.00
2.29
5.25
1.35
0.65
1.91
2.06
0.49
1.67
0.57
1.08
0.02
12.84
0.37
1.87
0.63
2.40
0.47
2.29
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
บริการ
บริ ษทั แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หลักทรัพย์ ไม่ จดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ ไม่ จดทะเบียน
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที� 37/91/63 - CB20D17B
งวดที� 38/91/63 - CB20D24B
งวดที� 9/364/62 - CB20N05A
งวดที� 20/182/63 - CB20N19A
งวดที� 40/91/63 - CB21107C
งวดที� 29/182/63 - CB21121A
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย
9,073,000
3,404,900
18,079,100
10,102,300
28,583,900
2,804,400
14,808,300
32,594,300

0.49
0.52
0.52
0.16
0.93
0.62
0.47
1.10

30,477,125.00
30,477,125.00
130,198,557.50
7,259,360.00
122,939,197.50
5,538,719,237.05

0.43
0.43
1.84
0.10
1.74
78.29

136,196

1,062,328.80
1,062,328.80

0.02
0.02

85,000
10,000
20,000
30,000
10,000
80,000

84,949,146.88
9,993,034.99
19,998,926.09
29,993,270.00
9,991,059.37
79,913,102.71

1.20
0.14
0.28
0.42
0.14
1.13

3,483,100
6,152,000
21,759,150

17/12/63
24/12/63
05/11/63
19/11/63
07/01/64
21/01/64

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
34,477,400.00
36,772,920.00
36,519,782.00
11,213,553.00
65,742,970.00
44,029,080.00
33,466,758.00
77,574,434.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
งวดที� 30/182/63 - CB21128A
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
Pakuwon Jati Tbk PT
ANTA Sports Products Limited
Hartalega Holdings Bhd
MR D.I.Y. Group (M) Sdn. Bhd.
Ayala Land Inc
Robinsons Retail Holdings Inc
SM Prime Holdings Inc
Wilcon Depot Inc
Thai Beverage Public Company Limited
Alibaba Group Holding Limited
Amazon.com Inc
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย
28/01/64

45,000

20,423,600
436,000
317,800
1,191,900
4,760,390
1,045,970
3,076,200
8,594,300
5,857,600
35,700
2,530
212,670
45,204

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
44,946,684.61
279,785,224.65
5,819,566,790.50
18,018,394.32
149,596,273.92
42,933,890.16
15,654,950.95
101,214,936.14
43,130,782.14
66,793,253.74
79,183,497.11
77,637,567.62
348,007,929.69
253,366,799.09
52,756,579.03
6,571,215.07
1,254,866,068.98
7,074,432,859.48

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
0.64
3.95
82.26
0.26
2.11
0.61
0.22
1.43
0.61
0.94
1.12
1.10
4.92
3.58
0.75
0.09
17.74
100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิวานิชนํ�ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
แฟชั�น
บริ ษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื� องดื�ม
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย

12,269,500
37,260,200
6,979,500
9,284,600
9,258,700
3,935,100
6,418,000
18,061,900
5,094,200
763,800
376,982
6,733,100
8,403,500
18,139,700
6,520,900
3,969,800
5,695,200
2,137,300
16,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

322,973,627.00
127,602,800.00
158,728,452.00
36,642,375.00
1,713,529,360.00
452,624,250.00
722,178,600.00
67,683,720.00
205,376,000.00
119,208,540.00
146,458,250.00
664,732,212.00
280,314,600.00
81,428,112.00
302,989,500.00
220,591,875.00
220,591,875.00
1,435,332,353.00
44,260,868.00
164,652,725.00
308,651,950.00
205,027,200.00
50,440,280.00
356,800.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

3.87
1.53
1.90
0.44
20.55
5.43
8.66
0.81
2.46
1.43
1.76
7.97
3.36
0.98
3.63
2.64
2.64
17.21
0.53
1.97
3.70
2.46
0.60
0.01
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่วย

บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี�ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน� กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริ ษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต� ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13,029,900
29,797,400
2,595,400
1,568,000
11,744,600
15,972,200
257,700
34,125,100
12,440,900
6,782,600
1,960,300
6,663,900
443,100
5,332,000
21,191,100
14,003,000
1,490,800
2,833,900
22,588,900
3,404,900
18,079,100
12,070,800
28,583,900
2,000,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
138,116,940.00
435,042,040.00
66,831,550.00
21,952,000.00
1,020,783,871.00
197,309,280.00
383,332,800.00
31,052,850.00
87,360,256.00
103,881,515.00
172,956,300.00
44,890,870.00
61,506,486.00
59,308,710.00
2,197,776.00
1,250,745,156.00
26,020,160.00
139,861,260.00
84,718,150.00
95,411,200.00
43,642,060.00
219,112,330.00
77,291,230.00
81,717,532.00
38,385,144.00
65,742,970.00
32,400,000.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.66
5.22
0.80
0.26
12.25
2.37
4.60
0.37
1.05
1.25
2.07
0.54
0.74
0.71
0.03
15.01
0.31
1.68
1.02
1.14
0.52
2.63
0.93
0.98
0.46
0.79
0.39
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริ ษทั แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที� 37/91/62 - CB19D12B
งวดที� 38/91/62 - CB19D19B
งวดที� 32/91/62 - CB19N07B
งวดที� 20/182/62 - CB19N14A
งวดที� 41/91/62 - CB20109B
งวดที� 29/182/62 - CB20116A
งวดที� 42/91/62 - CB20116B
งวดที� 43/91/62 - CB20123B
งวดที� 35/182/62 - CB20227A
งวดที� 39/182/62 - CB20326A
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
Mitra Adiperkasa Tbk PT
Pakuwon Jati Tbk PT
Top Glove Corp Bhd
Ayala Land Inc
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย
15,548,700
56,085,500

1.01
3.15

208,010,890.00
5,967,440.00
202,043,450.00
6,898,205,830.00

2.49
0.07
2.42
82.73

175,000
145,000
5,000
15,000
120,000
15,000
40,000
10,000
25,000
30,000

174,729,145.89
144,736,381.52
4,998,755.10
14,991,963.90
119,688,326.68
14,956,401.07
39,882,908.15
9,967,813.52
24,883,355.01
29,827,003.38
578,662,054.22
7,476,867,884.22

2.09
1.74
0.06
0.18
1.43
0.18
0.48
0.12
0.30
0.36
6.94
89.67

3,672,900
36,894,750
41,627,800
763,200
2,511,890

16,820,045.55
79,323,712.50
55,937,356.25
23,995,053.79
72,549,399.18

0.20
0.95
0.67
0.29
0.87

6,152,000
14,535,500

12/12/62
19/12/62
07/11/62
14/11/62
09/01/63
16/01/63
16/01/63
23/01/63
27/02/63
26/03/63

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
83,962,980.00
262,480,140.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
Puregold Price Club Inc
Robinsons Land Corp
SM Prime Holdings Inc
Wilcon Depot Inc
Jumbo Group Ltd
Thai Beverage Public Company Limited
Alibaba Group Holding Limited
Kinh Bac City Development Share Holding Corporation
Vinhomes Joint Stock Company
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,680,867,133.62 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

วันครบอายุ จํานวนหน่วย
4,697,740
2,959,100
2,849,300
5,092,900
5,064,500
2,325,660
25,000
2,233,530
628,630

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
114,162,903.74
44,801,380.62
66,106,894.23
49,991,142.47
41,551,082.51
47,185,804.13
133,977,452.75
42,425,008.94
72,788,439.07
861,615,675.73
8,338,483,559.95

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.37
0.54
0.79
0.60
0.50
0.56
1.61
0.51
0.87
10.33
100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2563

รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุ
3
8
3
5, 8
5
5, 8

8

บาท
2563

2562

199,831,134.80
5,005,484.65
204,836,619.45

225,497,377.93
10,576,594.99
236,073,972.92

130,296,964.43
3,474,585.70
4,343,232.05
81,400.00
158,424.26
7,420,976.25
145,775,582.69
59,061,036.76

145,735,515.59
3,886,280.41
4,857,850.38
81,300.00
26,222.26
10,680,408.60
165,267,577.24
70,806,395.68

(265,069,936.21)
(1,125,906,505.57)
6,320,320.39
(1,384,656,121.39)

(222,964,442.70)
(462,226,431.42)
(18,431,548.66)
(703,622,422.78)

(1,325,595,084.63)

(632,816,027.10)

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงการเปลีย� นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2563
บาท
2563
การเพิม� ขึ�น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
การลดลงสุทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สิ นทรัพย์สุทธิปลายปี

2562

59,061,036.76
(265,069,936.21)
(1,125,906,505.57)
6,320,320.39
(1,325,595,084.63)

70,806,395.68
(222,964,442.70)
(462,226,431.42)
(18,431,548.66)
(632,816,027.10)

373,518,845.43
(277,633,447.22)
95,885,398.21
(1,229,709,686.42)
8,788,659,874.98
7,558,950,188.56

1,067,661,654.68
(321,767,934.53)
745,893,720.15
113,077,693.05
8,675,582,181.93
8,788,659,874.98

หน่วย
การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

1,037,118,971.8394
952,109,550.9120
45,310,176.7254
121,086,146.0556
(34,988,302.8249)
(36,076,725.1282)
1,047,440,845.7399 1,037,118,971.8394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2563
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื�อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี�ตดั บัญชี
การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากเงินปั นผลและดอกเบี�ย
การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�จากการซื�อเงินลงทุน
การเพิ�มขึ�นในเจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ�มขึ�นในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สินอื�น
รายการขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
กระทบยอดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสด
และเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

2562

(1,325,595,084.63)

(632,816,027.10)

(4,927,543,470.22)
4,804,535,825.84
(3,918,096.93)
7,080,620.89
(8,019,758.66)
19,118,135.94
646,970.85
(1,620,934.74)
21,269.28
(69,032.52)
265,069,936.21
1,125,906,505.57
1,924,698.14
(42,462,414.98)

(6,536,383,924.47)
5,603,440,937.19
(8,031,516.39)
(6,314,748.92)
(13,128,559.06)
(58,278,687.32)
1,718,869.48
(397,385.48)
26,222.26
52,570.28
222,964,442.70
462,226,431.42
2,465,624.11
(962,455,751.30)

373,518,845.43
(277,633,447.22)
95,885,398.21
53,422,983.23
444,574,180.38

1,067,661,654.68
(321,767,934.53)
745,893,720.15
(216,562,031.15)
663,596,251.81

(1,900,369.36)
496,096,794.25

(2,460,040.28)
444,574,180.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
ข้ อมูลทางการเงินที�สําคัญ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2563
บาท
2563
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ� มแรก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน **
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ **
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั�งสิ�น
หัก : การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่ วนของกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนทางการเงินที�สาํ คัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํ คัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของการซื�อขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) ***

2562

2561

2560 ****

8.4741

9.1119

10.5975

10.0000
-

0.0562
(0.2515)
(1.0683)
0.0060
(1.2576)
7.2165

0.0696
(0.2242)
(0.4647)
(0.0185)
(0.6378)
8.4741

0.0357
0.0002
(1.4354)
(0.0061)
(1.4056)
(0.0800)
9.1119

0.0870
0.1042
0.6470
(0.0207)
0.8175
(0.2200)
10.5975

(16.34)

(6.97)

(14.50)

9.27

7,558,950
1.80

8,788,660
1.82

8,675,582
1.79

6,619,837
2.02

2.52

2.60

2.15

2.89

74.50

80.77

86.14

179.18

ข้อมูลเพิ�มเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จาํ หน่ายแล้วถัวเฉลี�ยระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรื อขาดทุน
จากการลงทุนที�เกิดขึ�นในระหว่างปี เนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นขึ�นอยูก่ บั ความผันผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว� สัญญาใช้เงิน และการซื�อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซื�อหรื อ
ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ งซึ�งไม่รวมถึงการซื�อโดยมีสัญญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสัญญาซื�อคืน
**** ข้อมูลทางการเงินที�สาํ คัญสําหรับงวด 2560 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับปี อื�นๆ ได้เนื�องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชี
ยาวกว่าหนึ�งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ้นระยะยาวปั นผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ปั จจุบนั กองทุนมีจาํ นวนเงินทุนจดทะเบียน
15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุน
ในหลักทรัพย์ในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริ ษทั ที่ทาํ ธุ รกิจเกี่ยวข้องกับปั จจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดย
วงเงินที่จะลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในตราสาร
แห่ งหนี้ เงิน ฝาก และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธี อื ่น ทั้ง นี้ ก องทุน จะเข้า ทํา สัญ ญาอนุพ นั ธ์ (Derivatives) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในหนังสื อชี้ชวน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปของประเทศไทย นอกจากนี้
งบการเงิ น ได้จดั ทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้จดั ประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิน
ของกองทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กองทุน ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่ ง มี
ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

เรื่ อง
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับ หรื อ
จ่ายล่วงหน้า

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ซึ่ งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขายครั้งล่าสุ ด
ของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

หลักทรั พย์ที่เป็ นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายรองรั บ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผูจ้ ดั การ
กองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร

-

หลักทรั พย์ที่เป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้น้ นั ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

BBASICDLTF l 35

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปันผลรับรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
บัญชีส่วนเกินและส่ วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จําหน่ายนี้แสดงเป็ น
รายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ขาดทุนสะสมต้ นปี
บาท
2563
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม (เริ่ มสะสม 28 ต.ค. 59)
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่ มสะสม 28 ต.ค. 59)
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่ มสะสม 28 ต.ค. 59)
ขาดทุนสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม
(เริ่ มสะสม 28 ต.ค. 59)
การแบ่งปันส่วนทุนสะสม (เริ่ มสะสม 28 ต.ค. 59)
ขาดทุนสะสมต้นปี

2562

146,549,946.30

75,743,550.62

(160,280,172.99)

62,684,269.71

(1,342,383,573.67)

(880,157,142.25)

(36,250,145.96)
(184,244,850.54)

(17,818,597.30)
(184,244,850.54)

(1,576,608,796.86)

(943,792,769.76)
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5.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

6.

อัตราร้อยละ
ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
บาท
2563

อัตราดอกเบี้ย (%)
2562

2563

2562

186,514,356.18

-

-

เงินสด
เงินที่ดูแลโดยธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 211,280,785.06
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

1,224,980.24

6,690,903.01

0.125

0.375

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

171,423,202.10

120,966,028.06

0.225

0.62

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

112,167,826.85

130,402,893.13

0.30

0.85

496,096,794.25

444,574,180.38

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
7.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน
9,732.08 ล้านบาท (ปี 2562: จํานวนเงิน 12,139.82 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 119.95 (ปี 2562: ร้อยละ 133.71)
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี

8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับบริ ษทั จัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อ กรรมการ
เดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

130,296,964.43

145,735,515.59

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

4,343,232.05

4,857,850.38

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

53,011.00

52,464.97

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ราคาตลาด
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บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ

2,129,464.38

2,102,257.86

ราคาตลาด

9,049.81

28,295.29

ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน

484,306,522.75

278,863,120.65

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

9,997,009.10

-

ราคาตลาด

29,687,400.00

-

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

ซื้อเงินตราต่างประเทศ
ขายเงินตราต่างประเทศ

-

25,264,200.00

ตามที่ระบุในสัญญา

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

417,590.50

1,285,347.56

ราคาตลาด

กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ซื้อเงินลงทุน

19,949,306.80

29,892,599.70

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

10,524,651.66

12,095,546.13

1,224,980.24

6,690,903.01

654.06

3,232.32

133,737.57

167,731.37

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
9.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อ
การค้า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม่ สู งขึ้น ยิง่ ตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบญั ชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนี้
จํานวนเงิน
รายการ

2563

2562

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รู เปี ยอินโดนีเซีย
ริ งกิตมาเลเซีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์สิงค์โปร์
ดองเวียดนาม
ดอลลาร์ฮ่องกง

19,282,247.30

4,438,250.00

8,455,370,398.87

70,735,402,000.00

7,806,225.00

3,319,920.00

450,601,379.99

584,319,583.53

3,397,408.00

4,001,843.90

44,077,113,001.49

88,557,608,001.54

37,190,800.00

-

เงินสด
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รู เปี ยอินโดนีเซีย

536,009.75

60,706.37

5,639,068,606.00

30,409,726,962.00

ริ งกิตมาเลเซีย

-

1,855,746.00

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

349,352.50

3,745,791.36

ดอลลาร์สิงค์โปร์

545,019.73

3,180,490.71

126,088,007,555.00

25,469,437,314.00

ดองเวียดนาม
ดอลลาร์ฮ่องกง

37,917.89

-

ลูกหนี้จากเงินปันผล
ดองเวียดนาม

-

1,116,765,000.00
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จํานวนเงิน
รายการ

2563

2562

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รู เปี ยอินโดนีเซีย

6,374,860,743.00

2,292,026,030.00

เปโซฟิ ลิปปิ นส์

11,674,136.65

-

12,510,329.06

-

2,457,999,186.00

-

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดองเวียดนาม
ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10.

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

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทํ าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ที่บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จํากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานั กงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงว ันที่ 31 ตุลาคม 2563
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออกเสียง
ประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

6 พ.ย. 62 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน)

1

2

0

1

วาระที่ 3 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

8 ม.ค. 63 Top Glove Corp Bhd

1

10

0

1

วาระที่ 8 เพือ
่ ทําธุรกรรมทางธุรกิจอืน
่ ๆ
ทีต
่ ้องมีการแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
งดออกเสียง

17 ม.ค. 63 Jumbo Group Ltd

1

9

0

0

17 ม.ค. 63 บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายปณต
สิรวิ ัฒนภักดี กลับเข ้าดํารงตําแหน่งต่อ
เนือ
่ งจากเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทน ้อยกว่า 75% ในรอบปี 2562
้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สิน
วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 ม.ค. 63 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1

11

0

2

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ั้ 1
ผู ้ถือหุ ้น ครงที
่ /2562 งดออกเสียง
วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

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

1

17

0

1

วาระที่ 12 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

26 มี.ค. 63 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

2 เม.ย. 63 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

9

1

1

วาระที่ 6.1.0.0 ไม่อนุมัต ิ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
เนื่องจากเข ้าประชุมณะกรรมการบริษัท
ไม่ถงึ เกณฑ์
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

3 เม.ย. 63 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

21 เม.ย. 63 SM Prime Holdings Inc

1

6

0

3

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น เมือ
่ วันที่ 23 เมษายน 2562
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาให ้ความเห็นชอบสําหรับ
ข ้อบังคับของคณะกรรมการและผู ้บริหาร
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

22 เม.ย. 63 Ayala Land

1

7

0

2

วาระที่ 6 การเลือกตัง้ กรรมการ
(รวมถึงกรรมการอิสระ) งดออกเสียง
วาระที่ 8 การพิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ ก่อนการประชุม งดออกเสียง

23 เม.ย. 63 บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 63 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออกเสียง
ประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

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

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

11 พ.ค. 63 ANTA Sports Products Ltd

1

10

0

0

14 พ.ค. 63 Robinsons Land Corp

1

7

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีอ
่ าจจะ
เกิดขึน
้ ระหว่างการประชุม งดออกเสียง

27 พ.ค. 63 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
จํากัด (มหาชน)

1

13

0

1

วาระที่ 12 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

8 มิ.ย. 63 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

1

9

0

0

19 มิ.ย. 63 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

่ แนล
19 มิ.ย. 63 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
จํากัด (มหาชน)

1

16

1

0

วาระที่ 4.1.0.0 ไม่อนุมติ นายจรัมพร
โชติกเสถียร เนื่องจากดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษัท สิงห์ เอสเตท
จํากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจเดียวกัน
กับ MINT จึงอาจทําให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ได ้

19 มิ.ย. 63 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

23 มิ.ย. 63 บริษัท บางกอก เชน ฮาสปิ ทอล
จํากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2563 งดออกเสียง

24 มิ.ย. 63 City Developments Limited

1

10

1

0

วาระที่ 3 พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ไม่เห็นด ้วย

24 มิ.ย. 63 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 ตอบข ้อซักถาม งดออกเสียง

26 มิ.ย. 63 Vietnam Dairy Products JSC

1

9

1

2

วาระที่ 6 แผนรายได ้และกําไรปี 2563
งดออกเสียง

-

-

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายปั นผล สําหรับ
ปี บัญชี 2563 งดออกเสียง
วาระที่ 9 แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี ประจําปี
2563 ไม่เห็นด ้วย
29 มิ.ย. 63 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1 ก.ค. 63 บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด
(มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 11 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

ิ เวชการ จํากัด
2 ก.ค. 63 บริษัท กรุงเทพดุสต
(มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

2 ก.ค. 63 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี้
จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

3 ก.ค. 63 บริษัท นํ้ ามันพืชไทย จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

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

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออกเสียง
ประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

่ นพร็อพเพอร์ตี้
9 ก.ค. 63 บริษัท เอเชีย
ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)

1

13

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

9 ก.ค. 63 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

10 ก.ค. 63 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด
(มหาชน)

1

15

1

1

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

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

1

13

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

่
13 ก.ค. 63 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

14 ก.ค. 63 บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (หากมี) งดออกเสียง

14 ก.ค. 63 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า
จํากัด (มหาชน)

1

11

1

1

วาระที่ 5.4.0.0 ไม่อนุมัต ิ
นาวาอากาศโทหญิง ศิรน
ิ ธรา สิงหรา ณ
อยุธยา เนือ
่ งจากเข ้าประชุมกรรมการ
บริษัทในปี 2562 น ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

15 ก.ค. 63 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

9

1

1

วาระที่ 6.1.0.0 ไม่อนุมติ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
เนื่องจากเข ้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่ถงึ เกณฑ์
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

16 ก.ค. 63 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1

11

0

0

-

16 ก.ค. 63 บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

0

-

17 ก.ค. 63 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด
(มหาชน)

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

23 ก.ค. 63 บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

1

9

1

1

ั ญา
วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นางสุชญ
ธนาลงกรณ์ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทไม่ถงึ เกณฑ์
วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

24 ก.ค. 63 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

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

1

11

0

2

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจําปี 2562 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ิ ธิ
ว ันทีใ่ ช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออกเสียง
ประชุม

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

่
29 ก.ค. 63 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)

1

15

0

0

-

3 ส.ค. 63 บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562
เมือ
่ วันที่ 18 เมษายน 2562 งดออกเสียง

5 ส.ค. 63 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

1

15

0

1

วาระที่ 13 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

7 ส.ค. 63 บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ กลับเข ้าดํารงตําแหน่งต่ออีก
วาระหนึง่ เนื่องจากในปี 2562 กรรมการ
ท่านนี้ เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
น ้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

17 ส.ค. 63 บริษัท เถ ้าแก่น ้อย ฟู๊ ดแอนด์
มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)

1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562
ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันพฤหัสบดีท ี่ 25 เมษายน
2562 งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

17 ส.ค. 63 บริษัท ยูนวิ านิชนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

่ กรุ๊ป จํากัด
24 ส.ค. 63 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน
(มหาชน)

1

11

1

1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไร
และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562
ไม่เห็นด ้วย
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถํ้ามี)
งดออกเสียง

25 ส.ค. 63 TBKPT PAKUWON JATI

1

3

0

1

วาระที่ 2 พิจารณาแผนจัดสรรกําไรสุทธิ
ิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี บัญชีสน
2562 งดออกเสียง

26 ส.ค. 63 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 4.4.0.0 ไม่อนุมัต ิ นายสมพงษ์
ตัณฑพาทย์ เนื่องจากเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 66.67% ซึง่ น ้อยกว่า
เกณฑ์ทก
ี่ ําหนด
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 ส.ค. 63 Mitra Adiperkasa Tbk PT

1

1

0

3

วาระที่ 2 พิจารณาแผนจัดสรรกําไรสุทธิ
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี บัญชีสน
2562 งดออกเสียง
วาระที่ 3 แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี สําหรับปี
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บัญชีสน
งดออกเสียง
วาระที่ 4 การเปลีย
่ นแปลงองค์ประกอบ
ของการจัดการบริษัท งดออกเสียง

16 ก.ย. 63 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1

14

0

1

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

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

21 ก.ย. 63 Wilcon Depot Inc

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออกเสียง
ประชุม
1

0

0

10

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

วาระที่ 1 กล่าวเปิ ดการประชุม
งดออกเสียง
วาระที่ 2 การรับรองและบอกกล่าว
และการกําหนดองค์ประชุม งดออกเสียง
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น เมือ
่ วันที่ 17 มิถน
ุ ายน 2562
งดออกเสียง
วาระที่ 4 อ่านและรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2562
งดออกเสียง
วาระที่ 5 การให ้สัตยาบันต่อพระราช
บัญญัตแ
ิ ละมติของคณะกรรมการบริษัท
และผู ้บริหารทัง้ หมดในระหว่างประชุม
งดออกเสียง
วาระที่ 6 อนุมัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมตาม
กฎหมาย งดออกเสียง
วาระที่ 7 เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษัท
งดออกเสียง
วาระที่ 8 การแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง
วาระที่ 10 จบการประชุม งดออกเสียง

30 ก.ย. 63 Alibaba Group Holding Limited

1

2

0

3

วาระที่ 2.1.0.0 งดออกเสียง
วาระที่ 2.2.0.0 งดออกเสียง
วาระที่ 2.3.0.0 งดออกเสียง

16 ต.ค. 63 บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล จํากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 ต.ค. 63 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)

1

2

0

1

วาระที่ 3 ตอบข ้อสอบถาม งดออกเสียง

29 ต.ค. 63 บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1

11

0

1

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

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital
Securities

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities
Corporation

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) Conference Call, Adhoc Update
จํากัด
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

