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เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุน้ โลกปิ ดเดือนสุดท้ายของปี 2562 ด้วยบรรยากาศการลงทุนทีเ่ ป็ นบวกมากขึน้ หลังสหรัฐอเมริกาและจีนสามารถ
บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกร่วมกันได้ ความเสี่ยงที่องั กฤษจะออกจากสหภาพยุโรปแบบไม่มีข้อตกลงนัน้ ลดลง และแนวโน้ ม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆ จะยังคงอัตราดอกเบีย้ ในระดับตํ่าต่อไปในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ ไทยยังคงปรับตัว
ลดลงประมาณ 0.7% ในเดือนธันวาคม จากความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และผลประกอบการบริษัท
จดทะเบียน โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ที่ 2.45 หมื่นล้านบาท รวมทัง้ ปี ขายสุทธิ 4.53 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้
ภาพรวมปี 2562 ตลาดหุน้ ไทยให้ผลตอบแทนเพียงแค่ 1.0% ปรับตัวขึน้ ได้น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านและตลาดหุน้ โลก
แนวโน้มการลงทุนในปี 2563 ยังคงเป็ นปี ท่ที า้ ทาย แม้ว่าปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ ในปี ทแ่ี ล้วจะมีพฒ
ั นาการที่ดขี น้ึ ทัง้ การ
เจรจาการค้าและความเสีย่ ง no-deal Brexit ทีล่ ดลง ซึง่ ช่วยจํากัดความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทัง้ แนวโน้ม
นโยบายการเงินของธนาคารหลักๆยังคงสนับสนุ นให้อตั ราดอกเบี้ยอยู่ในระดับตํ่าในช่วงอนาคตข้างหน้า เพื่อช่วยรองรับเศรษฐกิจ
และตลาดการเงิน รวมถึงเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ เห็นสัญญาณการฟื้ นตัวขึน้ บ้าง สะท้อนผ่านดัชนี PMI อย่างไรก็ดี ปั จจัยทีจ่ ะทําให้ตลาดมี
ความผัน ผวนต่ อ ได้ คือ พัฒ นาการของการเจรจาการค้า ในเฟสต่ อๆ ไป ซึ่งเป็ น เรื่อ งยากในการเห็นข้อสรุป และการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี น้ี รวมถึงความเสีย่ งใหม่ เช่น ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึง่ ถึงแม้ว่าเบือ้ งต้นตลาดจะประเมินว่ามี
ความเสีย่ งจํากัด แต่ราคานํ้ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ก็เป็ นความเสีย่ งต่อภาวะการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั เปราะบาง และยังไม่แน่ ชดั ว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึน้ เป็ นระยะสัน้ หรือระยะยาว
สํา หรับ ตลาดหุ้น ไทย เผชิญ ความเสี่ย งมากขึ้น ต่ อ แนวโน้ ม เศรษฐกิจที่ช ะลอตัว ลง อันเป็ นผลมาจากภาคการส่งออก
การท่องเทีย่ ว และการใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณปี 2563 ทีม่ คี วามล่าช้า ซึง่ การชะลอตัวดังกล่าวเริม่ ส่งผลไปยังภาคการบริโภค
ในประเทศ และอาจทําให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี น้ีเพิม่ ขึน้ ไม่ถงึ 3.0% อย่างไรก็ดี กองทุนบัวหลวงคาดหวังว่า เม็ดเงิน
จากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึน้ ในปี น้ี รวมถึงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลเชิงบวกให้
เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวขึน้ ได้ ซึง่ จะทําให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ โดยภาพรวมมีมุมมองเชิงบวกมากขึน้ หลังประเด็น
ความเสีย่ งเริม่ คลีค่ ลาย แต่ยงั มีความระมัดระวัง โดยกลยุทธ์ลงทุนยังเน้นเลือกหุน้ รายตัวทีไ่ ด้ประโยชน์จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ
รวมถึงหุน้ แข็งแกร่งทีจ่ ะสามารถผ่านความผันผวนทางเศรษฐกิจได้
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 4,689.61 ล้านบาท หรือ 3.6218 บาท ต่อหน่ วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานย้อนหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี คดิ เป็ นร้อยละ 0.92 และมีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตรา
0.3603 บาทต่อหน่วย
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คํามันว่
่ าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าํ หนด และยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริ ษทั จัดการ
บริษัท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จํา กัด จดทะเบีย นเป็ น บริษัท จํ า กัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รบั ชําระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา

1 มิถุนายน 2552

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

2 พฤษภาคม 2549

3. นายเจฟ สุธโี สภณ

27 ธันวาคม 2555

4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกลู

16 มิถุนายน 2558

5. นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล เป็ นกองทุนซึง่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต.
ให้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อระดมเงินจากผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยมีจาํ นวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย
(มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท) เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และไม่กาํ หนดระยะเวลาสิน้ สุดของกองทุน
กองทุนเน้ นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ข องบริษัท ที่มีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สูงหรือ มี
ปั จจัยพืน้ ฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนใน
ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงกองทุนอาจ
ลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล ตามข้อบังคับทีก่ ําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั จัดการอย่างใกล้ชดิ
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรื่อง
เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน จํานวน 5 ราย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอแก้ไข
เพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน
และการขอมติ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

การลดและการเพิ่มค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่ายที่กาํ หนดในโครงการ

การเลิ กกองทุน

รายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.

บจ. หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
บจ. หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา
บจ. หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
1. กําหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณีท่บี ริษทั จัดการประสงค์จะ
ขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หรือการส่งหนังสือเพื่อขอมติ เช่น
 การกําหนดวันประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือวันสุดท้ายของ
การรับหนังสือแจ้งมติ
 สิทธิออกเสียง และเรื่องทีต่ อ้ งได้มติพเิ ศษ (มติไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีเ่ ข้าร่วมประชุมหรือทีส่ ง่ หนังสือแจ้งมติ)
2. กําหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิม่ เติมโครงการของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ชดั เจนขึน้ โดยแบ่งเป็ น การแก้ไข
โครงการทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทั ่วไป และการแก้ไข
โครงการทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
3. กําหนดข้อความสงวนสิทธิทบ่ี ริษทั จัดการอาจเปิ ดเผยตัง้ แต่
จัดตัง้ กองทุนว่าบริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติมโครงการได้
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
1. กรณีเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าเพดานทีก่ ําหนด ต้องเปิ ดเผย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
2. กรณีเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่า 5% ของเพดานทีก่ ําหนด
ต้องเปิ ดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. กรณีเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ เกินกว่า 5% ของเพดานทีก่ ําหนด
จะต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
4. กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิ ดเผยภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันทีล่ ดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
กรณีมกี ารขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ หรือมีแนวโน้มว่าอาจมีการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการ
พิจารณาว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม

วันที่มีผล
2 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

16 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป

4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป

4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
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เรื่อง

รายละเอียด

วันที่มีผล

การวางทรัพย์

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี ูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได้
แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยูข่ องบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
เพื่อให้สามารถชําระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้

การลงทุนของกองทุน

4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
1. เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ปรับคํานิยาม โดย
ไม่นบั รวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน
2. การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นบั ช่วง 30 วันก่อน
เลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจําหน่ าย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คําสั ่งขายคืน หรือ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลา
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
3. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง กรณีทข่ี น้ึ ทะเบียนกับ
ThaiBMA ตามเกณฑ์ทอ่ี อกและเสนอขายตราสารหนี้ ได้รบั
การยกเว้นอัตราส่วนการลงทุนไม่เกิน 25% ของ NAV
(product limit)
4. การคํานวณ concentration limit สําหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี้/ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
โดยบริษทั อาจนํ ามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability)
ทีอ่ อกใหม่แต่ยงั ไม่ปรากฎในงบการเงิน มารวมกับ financial
liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
5. รายงานกรณีทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนด โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่
 ขยายเวลาการจัดส่งรายงานข้างต้น เป็ นภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าวหรือวันทีม่ กี ารแก้ไข
แล้วเสร็จ ต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์
 รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีทไ่ี ม่สามารถ
แก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีค่ รบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
ปรับปรุงข้อความเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง
16 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
ลูกค้าของบริษทั จัดการ และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
บริษทั จัดการ

การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
เนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการ
บุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft
Commission)

4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ 30 ก.ย. 62 ตัง้ แต่ 28 มิ .ย. 62 ตัง้ แต่ 28 ธ.ค. 61 ตัง้ แต่ 30 ธ.ค. 59 ตัง้ แต่ 30 ธ.ค. 57 ตัง้ แต่ 30 ธ.ค. 52
ถึง 30 ธ.ค. 621 ถึง 30 ธ.ค. 621
ถึง 30 ธ.ค. 621
ถึง 30 ธ.ค. 621
ถึง 30 ธ.ค. 621
ถึง 30 ธ.ค. 621

มูลค่าหน่ วยลงทุน2 (บาท)

3.8083

4.2880

3.9168

4.8605

4.5846

4.5179

ผลการดําเนิ นงานของ
BKD

-4.89

-7.81

0.92

0.31

3.17

11.74

เกณฑ์มาตรฐาน3

-3.04

-7.52

4.27

3.99

4.33

11.81

9.444

9.334

8.68

8.91

10.25

13.87

10.164

10.444

9.40

9.59

11.55

15.03

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนิ นงาน
ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
1

วันทําการสุดท้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต้นรอบทีใ่ ช้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

4

% ต่อปี
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ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี
รอบการจ่ายเงิ นปันผล

วันที่จ่ายเงิ นปันผล

อัตราจ่ายเงิ นปันผล
(บาท/หน่ วย)

1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559

17 มกราคม 2560

0.518

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

16 มกราคม 2561

0.481

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

12 กรกฎาคม 2562

0.3603

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะต้องไม่ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทพ่ี จิ ารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้ และทุกครัง้ ทีจ่ ่ายเงินปั นผล
มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจํานวนเงินทีจ่ า่ ยปั นผล

BKD | 8

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ระดับ CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

4,700,028,728.37

100.22

28,027,340.00

0.60

28,959,000.00

0.62

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

121,088,000.00

2.58

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

73,808,800.00

1.57

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

11,206,800.00

0.24

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

68,442,120.00

1.46

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

90,743,600.00

1.93

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

214,907,700.00

4.58

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

293,696,250.00

6.26

บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

106,100,600.00

2.26

11,745,300.00

0.25

บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

13,941,250.00

0.30

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)

90,983,200.00

1.94

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

19,874,000.00

0.42

131,000,800.00

2.79

55,612,550.00

1.19

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

111,573,000.00

2.38

บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

86,115,810.00

1.84

258,562,400.00

5.51

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยานยนต์
บริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

พาณิ ชย์

บริษทั แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชิ้ นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

153,055,175.00

3.26

39,976,282.80

0.85

358,001,600.00

7.63

7,413,984.00

0.16

71,954,100.00

1.53

5,137,356.00

0.11

18,176,060.00

0.39

73,489,620.00

1.57

6,480,870.00

0.14

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

108,943,650.00

2.32

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

124,542,900.00

2.66

216,611,200.00

4.62

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

53,978,400.00

1.15

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)

4,901,540.00

0.10

32,049,825.00

0.68

100,557,300.00

2.14

7,653,030.00

0.16

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

11,696,175.00

0.25

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

25,710,800.00

0.55

บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

12,018,810.00

0.26

1,003,812.00

0.02

64,314,440.00

1.37

62,935,866.00

1.34

9,097,784.00

0.19

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
แฟชัน่
บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

อาหารและเครือ่ งดื่ม
บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)

การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด(มหาชน)

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

สื่อและสิ่ งพิมพ์
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

28,040,720.00

0.60

บริษทั แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

87,349,080.00

1.86

บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

57,173,940.00

1.22

17,707,050.00

0.38

7,670,204.00

0.16

7,204,470.00

0.15

5,008,066.00

0.11

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

21,164,500.00

0.45

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

78,449,100.00

1.67

9,333,428.00

0.20

46,449,585.00

0.99

บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

16,724,680.00

0.36

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

13,137,600.00

0.28

บริษทั สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

11,929,580.00

0.25

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

24,643,831.00

0.53

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

53,210,320.00

1.13

40,360,544.00

0.86

143,062,470.00

3.05

31,862,275.00

0.68

139,578,120.00

2.98

8,399,850.00

0.18

กระดาษและวัสดุการพิ มพ์
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิ ดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

-

ขนส่งและโลจิ สติ กส์
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ขนส่งและโลจิ สติ กส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

-

37,163,640.00

0.79

-

354,695,037.21

7.56

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

52,132,290.46

1.11

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

21,489,247.90

0.46

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

4,689,605,007.78
3.6218

คําอธิ บาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนไทยจัดทําขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาท
ของผูม้ สี ่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่ รากฎอ้างอิงตามรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือเงิ นฝาก
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562*
กลุ่มของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
354.68

7.56

52.13

1.11

3. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

-

-

4. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
หรือไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ทีค่ าดว่าจะลงทุนในเดือนมกราคม 2563

-

-

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน

* วันทําการสุดท้ายของเดือน
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รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
หรือเงิ นฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเภท

ผูอ้ อก

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี

ผูค้ าํ้ ประกัน/
ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง
-

วันครบ
กําหนด
02/01/20
16/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
06/02/20
20/02/20
-

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA

มูลค่าหน้ าตั ๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

15,000,000.00
130,000,000.00
80,000,000.00
55,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
-

14,999,420.57
129,924,714.86
79,931,436.89
54,941,496.21
39,948,974.76
19,974,634.95
14,974,358.97
7,165,830.95
14,323,416.95
52,132,290.46

ตารางแสดงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษทั จัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิ บาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่ ําทีส่ ุด มีความสามารถสูงสุด
ในการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่ าํ มากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ความเสีย่ งอยู่ในระดับตํ่า

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
•

•

อันดับความน่ าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
น่าเชือ่ ถือภายในระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชือ่ ถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิ น
หน่ วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

74,834.33

1.500

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,496.69

0.030

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

5,986.75

0.120

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

1,735.68

0.035

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)

5,614.40

0.113

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 (Other Expense)

1,868.28

0.037

85,921.73

1.722

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
1

2
3

เป็ นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

1887,684,341.48,
4,988,464,335.44

PTR =

0.38

หมายเหตุ : PTR เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมจาก Trading cost ทีจ่ ะทําให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทีน่ ํ ามาคํานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลีย่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริ ษทั นายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าสูงสุดสิ บอันดับแรก
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับที่

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

อัตราส่วนค่านายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

14.64

2

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

10.34

3

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

9.39

4

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

7.92

5

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7.75

6

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

7.72

7

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

7.05

8

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

6.79

9

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

6.54

10

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

6.30

11

อื่นๆ

15.56
รวมทัง้ สิ้ น

100.00

ค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 6,007,402.89 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต และงบการเงิ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ผลการดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ตั ิต ามความรับ ผิด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง เป็ น ไปตามข้อ กํา หนดเหล่า นี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานประจําปี นัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจํา ปี
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งทีม่ สี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารเพื่อให้ผบู้ ริหารดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิ น
ผู้บ ริห ารมีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบในการจัด ทํา และนํา เสนองบการเงิน เหล่า นี้ โ ดยถูก ต้อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผย
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ ไ ม่ ไ ด้
เป็ น การรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์ไ ด้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุล ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
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• สรุ ปเกี่ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชีสํา หรับการดําเนิ นงานต่ อ เนื่อ งของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ข ้อ สัง เกตถึง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่ างไรก็ตาม เหตุ ก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ก องทุ น ต้ อ งหยุ ด การ
ดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าํ ให้มกี ารนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2563
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบดุล
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 4,961,934,817.18 บาท
ในปี 2562 และ 4,993,942,934.86 บาท ในปี 2561)
3, 7, 8
เงินฝากธนาคาร
6, 8
ลูกหนี�
จากเงินปันผลและดอกเบีย�
8
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี� สิน
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
8
เจ้าหนี�จากการแบ่งปันส่วนทุน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สนิ อื�น
รวมหนี�สนิ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ� ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ� าํ หน่ายแล้วทัง� หมด ณ วันสิน� ปี (หน่วย)

4

2562

2561

4,624,412,295.01
72,842,065.02

4,792,336,877.24
142,105,251.63

2,067,108.98
1,048,949.67
4,700,370,418.68

670,591.33
4,935,112,720.20

341,690.31
7,014,018.87
3,189,470.40
9,069.76
211,161.56
10,765,410.90
4,689,605,007.78

7,340,947.33
3,189,470.40
213,174.61
10,743,592.34
4,924,369,127.86

12,948,116,896.58

12,573,905,127.07

(5,992,806,542.35)
(2,265,705,346.45)
4,689,605,007.78

(5,752,184,676.18)
(1,897,351,323.03)
4,924,369,127.86

3.6218
1,294,811,689.6575

3.9163
1,257,390,512.7067
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์
บริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง� จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิ ชย์
บริษทั เบอร์ล�ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษทั แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชิ� นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์
บริษทั เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน)
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

4,832,300
965,300
756,800
488,800
169,800
4,173,300
743,800
5,116,850
4,065,000
3,422,600
1,598,000
2,230,600
232,100
104,600
3,337,600
2,269,900
2,125,200
4,865,300
788,300
1,784,900
13,414,860
8,136,400

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงิ นลงทุน
(บาท)

28,027,340.00
28,027,340.00
394,248,320.00
28,959,000.00
121,088,000.00
73,808,800.00
11,206,800.00
68,442,120.00
90,743,600.00
626,449,850.00
214,907,700.00
293,696,250.00
106,100,600.00
11,745,300.00
255,799,250.00
13,941,250.00
90,983,200.00
19,874,000.00
131,000,800.00
55,612,550.00
55,612,550.00
1,091,789,707.80
111,573,000.00
86,115,810.00
258,562,400.00
153,055,175.00
39,976,282.80
358,001,600.00

0.61
0.61
8.53
0.63
2.62
1.60
0.24
1.48
1.96
13.55
4.65
6.35
2.30
0.25
5.53
0.30
1.97
0.43
2.83
1.20
1.20
23.60
2.41
1.86
5.59
3.31
0.86
7.74
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน)
แฟชัน�
บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื�องดื�ม
บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชัน� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
สื�อและสิ� งพิ มพ์
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)
บริษทั แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย
3,432,400
1,031,600
1,747,400
763,700
4,060,200
2,634,500
1,545,300
9,225,400
8,331,200
367,200
624,400
1,269,300
472,100
993,900
204,300
3,781,000
1,511,800
334,604
13,981,400
3,040,380
2,513,200
2,722,400
11,493,300
5,986,800

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงิ นลงทุน
(บาท)
7,413,984.00
0.16
71,954,100.00
1.56
5,137,356.00
0.11
18,176,060.00
0.39
18,176,060.00
0.39
73,489,620.00
1.59
73,489,620.00
1.59
239,967,420.00
5.19
6,480,870.00
0.14
108,943,650.00
2.36
124,542,900.00
2.69
307,540,965.00
6.65
216,611,200.00
4.68
53,978,400.00
1.17
4,901,540.00
0.11
32,049,825.00
0.69
222,954,367.00
4.82
100,557,300.00
2.17
7,653,030.00
0.17
11,696,175.00
0.25
25,710,800.00
0.56
12,018,810.00
0.26
1,003,812.00
0.02
64,314,440.00
1.39
72,033,650.00
1.56
62,935,866.00
1.36
9,097,784.00
0.20
172,563,740.00
3.74
28,040,720.00
0.61
87,349,080.00
1.89
57,173,940.00
1.24
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิ มพ์
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิ ดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั เคมีแมน จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิ สติ กส์
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน� ฐานเพือ� อนาคตประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ การ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

1,863,900
1,861,700
791,700
3,110,600
604,700
1,376,300
1,952,600
7,940,100
788,900
3,220,000
4,588,300
10,904,350
13,714,000
18,018,100
1,899,900
4,584,500
10,574,100
3,046,200

579,300

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงิ นลงทุน
(บาท)
17,707,050.00
0.38
17,707,050.00
0.38
7,670,204.00
0.17
7,670,204.00
0.17
7,204,470.00
0.16
7,204,470.00
0.16
104,621,666.00
2.27
5,008,066.00
0.11
21,164,500.00
0.46
78,449,100.00
1.70
175,429,024.00
3.79
9,333,428.00
0.20
46,449,585.00
1.00
16,724,680.00
0.36
13,137,600.00
0.29
11,929,580.00
0.26
24,643,831.00
0.53
53,210,320.00
1.15
390,032,154.00
8.43
40,360,544.00
0.87
141,067,575.00
3.05
31,862,275.00
0.69
139,578,120.00
3.02
37,163,640.00
0.80
8,399,850.00
8,399,850.00
4,269,717,257.80

0.18
0.18
92.34
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที� 40/91/62 - CB20102B
งวดที� 42/91/62 - CB20116B
งวดที� 43/91/62 - CB20123B
งวดที� 44/91/62 - CB20130B
งวดที� 32/182/62 - CB20206A
งวดที� 45/91/62 - CB20206B
งวดที� 47/91/62 - CB20220B
รวมพันธบัตร
รวมเงิ นลงทุน (ราคาทุน 4,961,934,817.18 บาท)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

906,940

02/01/63
16/01/63
23/01/63
30/01/63
06/02/63
06/02/63
20/02/63

15,000
130,000
80,000
55,000
40,000
20,000
15,000

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงิ นลงทุน
(บาท)

-

-

14,999,420.57
129,924,714.86
79,931,436.89
54,941,496.21
39,948,974.76
19,974,634.95
14,974,358.97
354,695,037.21

0.32
2.81
1.73
1.19
0.86
0.43
0.32
7.66

4,624,412,295.01

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์
บริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง� จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
พาณิ ชย์
บริษทั เบอร์ล�ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี� เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษทั แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชิ�นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

4,832,300
1,075,800
1,029,300
521,100
6,637,700
19,871,400
6,485,350
6,631,200
786,900
2,149,226
3,429,900
1,598,000
2,230,600
322,700
104,600
4,021,600
1,937,300
3,529,000
4,865,300
968,300
3,766,500
379,400

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

33,584,485.00
33,584,485.00
517,661,670.00
41,149,350.00
208,947,900.00
96,403,500.00
127,443,840.00
43,717,080.00
955,220,948.50
329,131,512.50
455,895,000.00
1,109,529.00
41,909,907.00
109,756,800.00
17,418,200.00
306,675,180.00
11,822,180.00
140,697,200.00
21,443,000.00
132,712,800.00
50,854,125.00
50,854,125.00
1,026,379,238.00
93,518,500.00
108,496,190.00
240,138,400.00
220,340,250.00
30,921,100.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

0.70
0.70
10.80
0.86
4.36
2.01
2.66
0.91
19.92
6.87
9.51
0.02
0.87
2.29
0.36
6.41
0.25
2.94
0.45
2.77
1.06
1.06
21.41
1.95
2.26
5.01
4.60
0.65
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
แฟชั �น
บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื�องดื�ม
บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั �น จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
สื�อและสิ� งพิมพ์
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)
บริษทั แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย
12,016,200
6,190,800
3,479,100
523,400
2,634,500
1,545,300
884,800
9,896,000
8,306,900
564,800
464,500
1,037,800
305,600
2,193,900
4,312,700
1,511,800
334,604
10,857,400
4,589,280
2,513,200
146,600
2,722,400
13,178,400
2,543,100

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
33,645,360.00
284,776,800.00
14,542,638.00
15,702,000.00
15,702,000.00
307,673,145.00
10,169,170.00
115,511,175.00
21,677,600.00
160,315,200.00
336,416,600.00
206,011,120.00
105,900,000.00
5,202,400.00
19,303,080.00
169,790,274.60
52,716,000.00
20,403,270.00
27,385,645.00
11,187,320.00
1,639,559.60
56,458,480.00
140,021,220.00
120,468,600.00
16,210,140.00
3,342,480.00
96,722,640.00
16,334,400.00
80,388,240.00
24,159,450.00
24,159,450.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
0.70
5.94
0.30
0.33
0.33
6.42
0.21
2.41
0.45
3.35
7.02
4.30
2.21
0.11
0.40
3.54
1.10
0.43
0.57
0.23
0.03
1.18
2.92
2.51
0.34
0.07
2.02
0.34
1.68
0.50
0.50
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิ ดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั เคมีแมน จํากัด (มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิ สติ กส์
บริษทั เอเชีย เอวิเอชั �น จํากัด (มหาชน)
บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน� ฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ทรัพยากร
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

1,861,700
243,400
791,700
3,743,700
503,100
1,952,600
838,200
3,220,000
5,304,500
11,153,750
726,400
14,968,400
20,428,000
4,584,500
14,084,500
1,351,900
3,233,700

384,100
1,747,465

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
11,077,115.00
11,077,115.00
12,294,995.00
4,575,920.00
7,719,075.00
45,130,251.00
9,284,376.00
35,845,875.00
164,336,331.00
8,669,544.00
17,266,920.00
23,345,000.00
16,443,950.00
30,115,125.00
4,431,040.00
64,064,752.00
321,168,465.00
85,797,600.00
53,180,200.00
136,619,650.00
12,910,645.00
32,660,370.00
4,301,920.00
4,301,920.00
3,634,727.20
3,634,727.20
4,542,804,780.30

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
0.23
0.23
0.26
0.10
0.16
0.94
0.19
0.75
3.43
0.18
0.36
0.49
0.34
0.63
0.09
1.34
6.70
1.79
1.11
2.85
0.27
0.68
0.09
0.09
0.08
0.08
94.78
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชื�อหลักทรัพย์
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที� 28/182/61 - CB19110A
งวดที� 44/91/61 - CB19131B
งวดที� 45/91/61 - CB19207B
งวดที� 47/91/61 - CB19221B
งวดที� 35/182/61 - CB19228A
งวดที� 1/364/61 - CB19314A
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,993,942,934.86 บาท)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

10/01/62
31/01/62
07/02/62
21/02/62
28/01/62
14/03/62

30,000
20,000
50,000
80,000
10,000
60,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

29,988,390.80
19,975,782.78
49,927,120.08
79,850,215.22
9,977,009.78
59,813,578.28
249,532,096.94

0.63
0.42
1.04
1.67
0.21
1.25
5.22

4,792,336,877.24

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย�
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายอืน�
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

หมายเหตุ
3
8
8
3
5, 8
5
5, 8

8

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
3
รายการกําไรสุทธิทเ�ี กิดขึน� จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทย�ี งั ไม่เกิดขึน� จากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ� กิดขึน� และทีย� งั ไม่เกิดขึน�
การเพิ� มขึน� (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนิ นงาน

2562

2561

118,168,841.30
5,809,053.16
123,977,894.46

102,341,157.91
5,219,149.61
107,560,307.52

80,072,738.24
1,601,454.75
6,405,819.02
101,300.00
39,178.49
3,693,211.34
91,913,701.84
32,064,192.62

79,244,307.66
1,584,886.09
6,339,544.55
101,500.00
2,488,379.55
89,758,617.85
17,801,689.67

177,893,915.30
(135,916,464.55)
41,977,450.75

166,208,285.72
(733,531,712.03)
(567,323,426.31)

74,041,643.37

(549,521,736.64)
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท
2562
การเพิ� มขึน� (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้สทุ ธิจากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิทเ�ี กิดขึน� จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทย�ี งั ไม่เกิดขึน� จากเงินลงทุน
การเพิม� ขึน� (ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9)
การเพิม� ขึน� (ลดลง)ของทุนทีไ� ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีข� ายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีร� บั ซือ� คืนในระหว่างปี
การเพิม� ขึน� สุทธิของทุนทีไ� ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การเพิม� ขึน� (ลดลง)ของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สทุ ธิตน้ ปี
สินทรัพย์สทุ ธิปลายปี

2561

32,064,192.62
177,893,915.30
(135,916,464.55)
74,041,643.37
(442,395,666.79)

17,801,689.67
166,208,285.72
(733,531,712.03)
(549,521,736.64)
(455,211,769.38)

661,640,833.82
(528,050,930.48)
133,589,903.34
(234,764,120.08)
4,924,369,127.86
4,689,605,007.78

1,872,377,674.05
(544,259,011.94)
1,328,118,662.11
323,385,156.09
4,600,983,971.77
4,924,369,127.86

หน่ วย
การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่ วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีข� ายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีร� บั ซือ� คืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

1,257,390,512.7067
170,088,339.6247
(132,667,162.6739)
1,294,811,689.6575

949,307,732.9197
434,774,339.4166
(126,691,559.6296)
1,257,390,512.7067
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท
2562
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
การเพิม� ขึน� (ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิม� ขึน� (ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซือ� เงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี�ตดั บัญชี
การเพิม� ขึน� ในลูกหนี�จากเงินปั นผลและดอกเบีย�
การ(เพิม� ขึน� )ลดลงในลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน
การลดลงในเจ้าหนี�จากการซือ� เงินลงทุน
การเพิม� ขึน� ในเจ้าหนี�จากการรับซือ� คืนหน่วยลงทุน
การเพิม� ขึน� (ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิม� ขึน� ในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
การเพิม� ขึน� (ลดลง)ในหนี�สนิ อืน�
รายการกําไรสุทธิทเ�ี กิดขึน� จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทย�ี งั ไม่เกิดขึน� จากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือ� คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

2561

74,041,643.37

(549,521,736.64)

(2,663,744,162.16)
2,877,817,301.45
(4,171,106.31)
(1,396,517.65)
(1,048,949.67)
341,690.31
(326,928.46)
9,069.76
(2,013.05)
(177,893,915.30)
135,916,464.55
239,542,576.84

(3,379,848,710.61)
2,441,690,003.32
(3,250,664.30)
(67,935.89)
19,556,213.27
(2,425,902.85)
676,340.28
21,810.29
(166,208,285.72)
733,531,712.03
(905,847,156.82)

661,640,833.82
(528,050,930.48)
(442,395,666.79)
(308,805,763.45)
(69,263,186.61)
142,105,251.63
72,842,065.02

1,872,377,674.05
(544,259,011.94)
(455,211,769.38)
872,906,892.73
(32,940,264.09)
175,045,515.72
142,105,251.63
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
ข้อมูลทางการเงินที�สาํ คัญ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไรสุทธิทเ�ี กิดขึน� จากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย�ี งั ไม่เกิดขึน� จากเงินลงทุน **
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง� สิน�
หัก : การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลีย� ระหว่างปี (%)

2562

2561

2560

2559

2558

2557

3.9163

4.8466

4.8603

4.3204

4.5844

4.5315

0.0253
0.1716
(0.1311)
0.0658
(0.3603)
3.6218

0.0153
0.1361
(0.6007)
(0.4493)
(0.4810)
3.9163

0.0211
0.1743
0.3089
0.5043
(0.5180)
4.8466

0.0339
0.1884
0.7196
0.9419
(0.4020)
4.8603

0.0314
0.1678
(0.4632)
(0.2640)
4.3204

0.0268
0.2809
0.2852
0.5929
(0.5400)
4.5844

1.48

(11.13)

11.74

20.57

(5.73)

9.92

4,924,369

4,600,984

3,354,545

3,156,784

3,264,688

1.82

1.83

1.84

1.83

1.85

2.18

2.30

2.58

2.51

2.40

74.19

80.56

96.90

56.37

62.18

อัตราส่วนการเงินทีส� าํ คัญและข้อมูลประกอบเพิม� เติมทีส� าํ คัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
4,689,605
อัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย�
ระหว่างปี (%)
1.84
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลีย� ระหว่างปี (%)
2.49
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักของการซือ� ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย� ระหว่างปี (%) ***
68.29

ข้อมูลเพิ� มเติ ม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจ� าํ หน่ายแล้วถัวเฉลีย� ระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยทีร� ายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลีย� นแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทีเ� กิดขึน�
ในระหว่างปี เนื�องจากช่วงเวลาของรายการซือ� ขายหน่วยลงทุนนัน� ขึน� อยู่กบั ความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั �วสัญญาใช้เงิน และการซือ� ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ� หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ซึง� ไม่รวมถึงการซือ� โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ� คืน
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กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ปั จจุบนั มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 2,000 ล้านหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด (“บริษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดย
มีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุน เป็ นกองทุนรวม ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ โดยมีนโยบายทีจ่ ะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธอี น่ื
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในหนังสือชีช้ วน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชีที่ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก การบัญ ชีที่ร บั รองทั ่วไปของประเทศไทย
นอกจากนี้ ง บการเงินได้จดั ทําขึน้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีก่ ําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง
“การบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึง่ การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไป
ตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาไทย กองทุนได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทเ่ี ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กองทุนได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึง่ มีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มดี งั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น/
เรือ่ ง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เ ป็ น เงิน ตราต่ างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับ
หรือจ่ายล่วงหน้า
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การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่
ซึ่ง มีผ ลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มรี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีข้นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มดี งั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
ฝ่ ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และ
ฉบับใหม่ดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ทเ่ี ริม่ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ โดยหลักการสําคัญของ
มาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น/
เรือ่ ง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business-Model) หลักการเกี่ยวกับวิธกี ารคํานวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มผี ลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูกยกเลิก
ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ดงั กล่าว
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับดังกล่าว
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การแบ่งปั นส่วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปั นผล
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนทีม่ ตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุด
ของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ท่เี ป็ นตราสารทุนที่ไม่มตี ลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จดั การ
กองทุน ซึง่ พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร
- หลักทรัพย์ท่เี ป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วธิ รี าคาทุนตัดจําหน่ ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้ ซึง่ มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นับตัง้ แต่ วนั ที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นัน้ ไม่แตกต่ างจากราคาทุน
ตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน
ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปั นผลรับรับรูเ้ ป็ นรายได้นบั แต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
รายได้ดอกเบีย้ ถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
บัญชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จําหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ ยอดทีต่ ดั จําหน่ ายนี้แสดง
เป็ นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าํ หน่ายเงินลงทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ ระมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
BKD | 36

4.

ขาดทุนสะสมต้นปี
บาท
ขาดทุนสะสมส่วนทีไ่ ม่สามารถแยกแสดงเป็ นรายการต่างหาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 1 ม.ค 39)
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม่ สะสม 1 ม.ค 39)
รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม่ สะสม 1 ม.ค 39)
ขาดทุนสะสมต้นปี

5.

2561
(6,670,444.73)

48,450,683.85

49,848,964.24

(407,270,042.94)

(407,751,940.32)

(1,531,861,519.21)
(1,897,351,323.03)

(528,044,396.20)
(892,617,817.01)

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย

6.

2562
(6,670,444.73)

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

เงิ นฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2561

2562

2561

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

7,495,598.25

11,447,359.99

0.375

0.375

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

13,273,080.43

20,878,265.89

0.50

0.62

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

52,073,386.34

109,779,625.75

0.75

0.85

72,842,065.02

142,105,251.63

รวมเงินฝากธนาคาร
7.

2562

อัตราดอกเบี้ย (%)

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงิ นลงทุน
กองทุนได้ซ้อื ขายเงินลงทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ น
จํานวนเงิน 5,541.56 ล้า นบาท (ปี 2561: จํา นวนเงิน 5,821.54 ล้า นบาท) โดยคิด เป็ น อัต ราร้อ ยละ 111.09
(ปี 2561: ร้อยละ 117.92) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
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8.

รายการธุรกิ จกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีส่ าํ คัญกับบริษทั จัดการและกิจการอื่น ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2562

2561

นโยบายการกําหนดราคา

80,072,738.24

79,244,307.66

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

6,405,819.02

6,339,544.55

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

176,508.96

164,282.62

ราคาตลาด

1,154,247.79

1,039,105.19

ราคาตลาด

ซือ้ เงินลงทุน

144,912,988.22

87,172,505.89

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

129,025,816.91

98,683,448.23

ราคาตลาด

6,360,750.00

6,260,100.00

41,978.53

72,204.49

ราคาตลาด

1,186,230.88

ราคาตลาด

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

รายได้เงินปั นผล
ดอกเบีย้ รับ

ตามทีป่ ระกาศจ่าย

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

475,879.59

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ซือ้ เงินลงทุน

2,203,860.85

36,114,187.39

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

42,498,792.99

17,359,104.49

ราคาตลาด

2,805,393.60

2,696,609.20

รายได้เงินปั นผล

ตามทีป่ ระกาศจ่าย

กองทุนอื่นทีบ่ ริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บัวหลวง จํากัด
ซือ้ เงินลงทุน

-

59,782,620.60

ราคาตลาด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังนี้
บาท
2562

2561

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

6,577,544.54

6,892,548.03

121,088,000.00

208,947,900.00

7,495,598.25

11,447,359.99

11,923.01

1,099.85

197,572.58

192,305.89

62,935,866.00

120,468,600.00

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
9.

การแบ่งปันส่วนทุน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.3603 บาท รวมเป็ นเงิน 442.40 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.481 บาท รวมเป็ นเงิน 455.21 ล้านบาท

10.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิ น
กองทุนไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือ
การค้า
มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ อีกทัง้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดทีแ่ สดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทุนเชื่อว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ คือ โอกาสทีร่ าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัวไป
่ หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิม่ สูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตรา
ดอกเบีย้ ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม่ สูงขึน้ ยิง่ ตราสารหนี้มอี ายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้
นัน้ ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ มากขึน้ เท่านัน้
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
กองทุนมีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลกู หนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายจากการเก็บหนี้
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ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านตลาด
กองทุนมีความเสีย่ งด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึง่ สภาวการณ์
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ประเภทของธุรกิจของบริษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะ
ทําให้ราคาของตราสารเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
การบริหารความเสีย่ ง
กองทุนบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ ะลงทุน
11.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี าํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่ งปี
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลําดับที่

รายชื่อ

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิ ออกเสียง (Voting) กรณี กองทุนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวนครัง้

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระการประชุม

ที่เชิ ญประชุม สนับสนุน

คัดค้าน

งดออกเสียง

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

17 ม.ค. 62

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

18 มี.ค. 62

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ

1

2

0

1

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 มี.ค. 62

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

27 มี.ค. 62

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

1

9

0

0

28 มี.ค. 62

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 มี.ค. 62

บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป

1

8

1

1

วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายวิบูรณ์ อุตสาหจิต
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%

-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 เม.ย. 62

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี

1

9

1

1

วาระที่ 7.4.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

2 เม.ย. 62

บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

4 เม.ย. 62

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1

13

0

1

วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

4 เม.ย. 62

บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป๊ โฮลดิง้

1

11

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นางวรรณา เรามานะชัย
เนื่อจากในปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

5 เม.ย. 62

บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล

1

8

2

1

วาระที่ 3.1.0.0 ไม่อนุมตั ิ พลเอก ฉัตรเฉลิม
เฉลิมสุข เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่
เนื่องจากดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในบริษทั ซึง่ อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั
วาระที่ 3.3.0.0 ไม่อนุมตั ิ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ
เนื่องจากในปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

5 เม.ย. 62

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊

1

12

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

11 เม.ย. 62

บมจ. ปตท.

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

12 เม.ย. 62

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

14

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

12 เม.ย. 62

บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ

1

10

0

1

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

12 เม.ย. 62

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1

9

0

2

วาระที่ 5.4.0.0 (อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่
เหมาะสม)
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

12 เม.ย. 62

บมจ. ธนาคารทหารไทย

1

13

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวนครัง้

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระการประชุม

ที่เชิ ญประชุม สนับสนุน

คัดค้าน

งดออกเสียง

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

12 เม.ย. 62

บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดัสตรี้

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

18 เม.ย. 62

บมจ. การบินกรุงเทพ

1

11

0

1

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

18 เม.ย. 62

บมจ. ผลิตไฟฟ้ า

1

10

1

1

วาระที่ 7.3.0.0 ไม่อนุมตั นิ ายพัฒนา แสงศรีโรจน์
กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ เนื่องจากเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

18 เม.ย. 62

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง่

1

17

0

1

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 62

บมจ. โรงพยาบาลราชธานี

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 62

บมจ. สิงห์ เอสเตท

1

10

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 62

บมจ. สแกน อินเตอร์

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

22 เม.ย. 62

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี

1

12

1

1

วาระที่ 6.1.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายพรหมินทร์
เลิศสุรยิ เ์ ดช เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. อมตะ วีเอ็น

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์

1

14

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. สยามแม็คโคร

1

11

1

1

วาระที่ 4.3.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายณรงค์ เจียรวนนท์
เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. เดอะ แพลทินมั กรุป๊

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. ซาบีน่า

1

8

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
9 เม.ย. 2561 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
งดออกเสียง

23 เม.ย. 62

บมจ. ไทยรีประกันชีวติ

1

13

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 62

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 62

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 62

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี
ดีเวลลอปเมนท์

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 62

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

25 เม.ย. 62

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1

0

0

0

25 เม.ย. 62

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

25 เม.ย. 62

บมจ. บางกอกแร้นช์

1

10

1

1

วาระที่ 6.3.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%

-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวนครัง้

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระการประชุม

ที่เชิ ญประชุม สนับสนุน
25 เม.ย. 62

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

1

12

คัดค้าน

งดออกเสียง

0

2

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

25 เม.ย. 62

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่

1

16

1

0

วาระที่ 7.1.3.0 ไม่อนุมตั ิ นางวิลาสินี พุทธิการันต์
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%

25 เม.ย. 62

บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ

1

14

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ

1

12

1

0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและ
การจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2561 ไม่เห็นด้วย

26 เม.ย. 62

บมจ. เคมีแมน

1

8

1

2

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 งดออกเสียง
วาระที่ 6.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายชาย ศรีวกิ รม์
เนื่องจากในปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. ซีพี ออลล์

1

12

0

0

-

26 เม.ย. 62

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

1

11

1

1

วาระที่ 6.4.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายฟ้ าใหม่ ดํารงชัยธรรม
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า

1

10

0

2

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 62

บมจ. สามารถเทลคอม

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรืองอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 62

บมจ. ทีพบี ไี อ

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 62

บมจ. ฮิวแมนิกา้

1

8

1

1

วาระที่ 6.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายภัทร ยงวณิชย์
เนื่องจากในปี 2561 เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษทั น้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 62

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊

1

8

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 62

บมจ. เอ็ม บี เค

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 62

บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 62

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

30 เม.ย. 62

บมจ. แพลน บี มีเดีย

1

13

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

30 เม.ย. 62

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่

1

13

1

0

วาระที่ 4.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%

19 ก.ค. 62

บมจ. ยูนิ เวนเจอร์

1

3

0

1

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวนครัง้

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระการประชุม

ที่เชิ ญประชุม สนับสนุน
22 ก.ค. 62

บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์

1

19

คัดค้าน

งดออกเสียง

1

1

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
วาระที่ 7.4.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายสุจนิ ต์ หวังหลี
่
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั
น้อยกว่า 75%
วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

6 ส.ค. 62

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

1

2

0

0

-

14 ส.ค. 62

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี

1

6

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

28 ส.ค. 62

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี

1

3

0

1

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง

15 ต.ค. 62

บมจ. แม็คกรุ๊ป

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 20 มกราคม 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

