รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
BTK
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สารบัญ
ความเห็นของบริษทั จัดการ

1

ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือเงินฝาก

6

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือเงินฝากทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

7

งบการเงิน

8

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษทั นายหน้าทีไ่ ด้รบั ค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

15

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

16

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

17

ความเห็นของบริ ษทั จัดการ
เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ความผันผวนในตลาดหุ้นทัวโลกกลั
่
บมาเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนาในประเทศจีน มีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะกลายเป็ นการแพร่ระบาดทัวโลก
่
โดยแม้ว่าประเทศจีนจะสามารถควบคุมได้ดขี น้ึ
อย่างต่อเนื่อง แต่ตวั เลขผูต้ ดิ เชือ้ นอกประเทศจีนกลับมีเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน ทําให้บรรยากาศ
การลงทุนในตลาดต่างๆ อยู่ในโหมด Risk-off จากความกังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้มกี ารปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี น้ีลงเล็กน้อย ขณะทีธ่ นาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
(Fed) ก็มกี ารปรับลดอัตราดอกเบีย้ เป็ นการเร่งด่วนลง 0.5% สู่ระดับ 1.00 - 1.25% ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนการประชุมนโยบาย
ครัง้ ต่อไป นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ สะท้อนถึงแนวโน้มความ
เปราะบางของเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานี้ และอีกหนึ่งปั จจัยคือสถานการณ์ราคานํ้ ามัน ซึง่ มีการปรับตัวลงอย่างแรงและรวดเร็ว
หลังจากทีซ่ าอุดอิ าระเบียและรัสเซียไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการปรับลดกําลังการผลิตร่วมกันได้ ทําให้ซาอุดอิ าระเบียเปลีย่ นแผน
เป็ นการเพิม่ กําลังการผลิตเพื่อเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดแทน กลายเป็ นความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดสงครามราคานํ้ามันเข้ามาเพิม่ ขึน้
ด้านเศรษฐกิจไทย เผชิญกับความกดดันมากขึน้ ในทุกภาคส่วน โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มได้รบั
ผลกระทบจํานวนนักท่องเทีย่ วทีช่ ะลอตัวลง ภาคการส่งออกยังคงมีความชะลอตัวจากห่วงโซ่การผลิตของจีน รวมถึงภาคการบริโภค
ในประเทศ ทีค่ นระมัดระวังการใช้จ่ายและอาจจะออกนอกบ้านน้อยลง โดยความอ่อนแอลงทางเศรษฐกิจของไทยนี้ สะท้อนผ่าน
ค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ราว 6% จากต้นปี และการปรับตัวลดลงของตลาดหุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ราว 11.5% ทีส่ งู กว่า
เมื่อ เทีย บกับ ประเทศอื่น ๆ ในอาเซีย น ทํา ให้จําเป็ น ต้อ งใช้น โยบายการเงินและการคลัง มาช่ วยรองรับ กับ สถานการณ์ น้ี โดย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงไปแล้วหนึ่งครัง้ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ และมีโอกาสปรับลดลงได้อกี
ขณะทีภ่ าครัฐนัน้ ได้เริม่ มีการออกมาตรการ ได้แก่ การผ่อนคลายสินเชื่อ และแจกเงินผูม้ รี ายได้น้อย เพื่อประคองให้เศรษฐกิจยังคง
ดําเนินต่อไปได้
โดยภาพรวมแล้ว แม้ว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดที่กําลังเกิดขึน้ อยู่ในเวลานี้ จะเป็ นปั จจัยทีก่ ระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในระยะสัน้ ซึง่ ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะยาวนานเพียงใด แต่สภาวการณ์ท่ดี ําเนินไปก็ได้ทําให้ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจนัน้
อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ ธนาคารกลางและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้มกี ารเตรียมพร้อมและเริ่ม
ทยอยออกมาตรการเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทําให้แม้ว่าเศรษฐกิจทีม่ โี อกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึน้ นัน้ ไม่ถลําลึก
เกินไปจนเป็ นภาวะวิกฤต ดังนัน้ ถ้าหากระดับราคาสินทรัพย์เสีย่ งต่างๆ มีการรับรู้ความเสีย่ งมากถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็จะถือเป็ น
โอกาสสําหรับการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ามารถผ่านความผันผวนทางเศรษฐกิจช่วงนี้ไปได้ แนวโน้มการ
ลงทุนในช่วงต่อจากนี้ จึงยังต้องจับตาปั จจัยต่างๆ ว่าจะมีพฒ
ั นาการออกมาชีน้ ําภาพเศรษฐกิจไปในทิศทางใด การลงทุนจึงต้องใช้
ความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากตลาดจะยังมีความผันผวนอยู่
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 785.95 ล้านบาท หรือ 16.5218 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คํามันว่
่ าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าํ หนด และยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
BTK | 1

BTK | 2

ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน
6 เดือน

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
% ต่อปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ 31 ต.ค. 62 ตัง้ แต่ 31 ก.ค. 62 ตัง้ แต่ 31 ม.ค. 62 ตัง้ แต่ 31 ม.ค. 60 ตัง้ แต่ 30 ม.ค. 58 ตัง้ แต่ 29 ม.ค. 53
ถึง 31 ม.ค. 631 ถึง 31 ม.ค. 631 ถึง 31 ม.ค. 631 ถึง 31 ม.ค. 631 ถึง 31 ม.ค. 631 ถึง 31 ม.ค. 631

มูลค่าหน่ วยลงทุน2 (บาท)

17.2870

18.5941

17.0297

16.7346

19.9980

6.1823

ผลการดําเนิ นงานของ BTK

-5.50

-12.14

-4.07

-0.80

-3.96

10.19

เกณฑ์มาตรฐาน3

-5.11

-10.42

-4.75

1.79

2.33

11.93

11.324

11.364

9.70

8.96

11.07

15.21

12.534

11.844

10.22

9.88

11.59

15.05

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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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

% NAV

786,591,689.09

100.08

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

40,233,650.00

5.12

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

44,618,750.00

5.68

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

45,604,300.00

5.80

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

49,382,175.00

6.28

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

16,518,600.00

2.10

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

41,895,000.00

5.33

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

31,453,825.00

4.00

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

37,739,200.00

4.80

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

14,729,001.00

1.87

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน)

39,496,689.00

5.03

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)

15,105,520.00

1.92

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จํากัด (มหาชน)

13,953,500.00

1.78

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

12,034,575.00

1.53

65,790,000.00

8.37

5,506,290.00

0.70

31,272,731.00

3.98

6,827,040.00

0.87

50,209,500.00

6.39

6,118,000.00

0.78

บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

15,616,160.00

1.99

บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

12,428,435.90

1.58

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร

เงิ นทุนและหลักทรัพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

% NAV

หุ้นสามัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

40,459,350.00

5.15

-

33,216,326.18

4.23

-

74,921,900.95

9.53

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

28,100,259.58

3.58

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

13,360,910.48

1.70

หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

785,946,752.83
16.5218

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 ว่ นได้เสีย 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 31 มกราคม 2563*
กลุ่มของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
79.90

10.28

27.09

3.49

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 าดว่าจะลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 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 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รบั รอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่าหน้ าตั ๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

20/02/20

AAA

20,000,000.00

19,996,575.93

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

12/03/20

AAA

15,000,000.00

14,988,629.17

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

26/03/20

AAA

25,000,000.00

24,969,352.68

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/04/20

AAA

10,000,000.00

9,978,215.37

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/05/20

AAA

5,000,000.00

4,989,127.80

6. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

1,793,572.45

7. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

11,567,338.03

8. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

28,100,259.58

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
AAA (tha)

TRIS/ S&P’s
AAA

Moody’s
Aaa

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

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

คําอธิ บาย
อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ุด
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกําหนดเวลา
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่าํ มากทีจ่ ะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสีย่ งอยู่ในระดับตํ่า

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
• อันดับความน่ าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือภายในระดับเดียวกัน
• อันดับความน่าเชือ่ ถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 856,501,657.75 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

743,473,730.85
42,919,248.43
1,685,178.48
788,078,157.76

หนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

604,335.22
40,601.04
1,356,296.28
130,172.39

รวมหนี้สนิ

2,131,404.93

สิ นทรัพย์สทุ ธิ

785,946,752.83

สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน

475,700,685.42

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีอ่ อกจําหน่ายแล้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

537,550,199.37
(227,304,131.96)
785,946,752.83
47,570,068.5430
16.5218
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (85.52%)
ธนาคาร (43.33%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (5.41%)

1,424,200.00

40,233,650.00

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (6.00%)

302,500.00

44,618,750.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (6.13%)

317,800.00

45,604,300.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (6.64%)

713,100.00

49,382,175.00

1,026,000.00

16,518,600.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (5.64%)

420,000.00

41,895,000.00

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (4.23%)

569,300.00

31,453,825.00

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (5.08%)

366,400.00

37,739,200.00

10,446,100.00

14,729,001.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (2.22%)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (1.98%)

322,174,501.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (10.84%)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน) (5.31%)

1,533,852.00

39,496,689.00

651,100.00

15,105,520.00

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จํากัด (มหาชน) (1.88%)

2,365,000.00

13,953,500.00

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) (1.62%)

1,273,500.00

12,034,575.00

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน) (2.03%)

80,590,284.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (25.91%)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) (8.85%)

322,500.00

65,790,000.00

บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (0.74%)

285,300.00

5,506,290.00

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั ่น จํากัด (มหาชน) (4.05%)

717,100.00

30,118,200.00

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (0.92%)

948,200.00

6,827,040.00

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (6.75%)

912,900.00

50,209,500.00

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน) (0.82%)

760,000.00

6,118,000.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (2.10%)

2,139,200.00

15,616,160.00

บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั ่น จํากัด (มหาชน) (1.67%)

4,893,085.00

12,428,435.90
192,613,625.90

หุ้นสามัญจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (5.44%)
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (5.44%)

1,235,400.00

40,459,350.00
40,459,350.00
635,837,760.90

รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร (10.08%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (10.08%)
งวดที่ 47/91/62 (2.69%)

20/02/20

20,000,000.00

19,996,575.93

งวดที่ 1/364/62 (2.02%)

12/03/20

15,000,000.00

14,988,629.17

งวดที่ 39/182/62 (3.36%)

26/03/20

25,000,000.00

24,969,352.68

งวดที่ 4/91/63 (1.34%)

30/04/20

10,000,000.00

9,978,215.37

งวดที่ 5/91/63 (0.67%)

07/05/20

5,000,000.00

4,989,127.80
74,921,900.95

รวมพันธบัตร
หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (4.40%)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั (4.40%)

1,924,357.00

32,714,069.00
32,714,069.00

รวมหน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
รวมเงินลงทุน

32,714,069.00
743,473,730.85
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้จากการลงทุน

13,087,566.76
629,251.32
13,716,818.08

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

6,667,926.21

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

133,358.49

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

533,434.09

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

38,905.28
227,506.85
7,601,130.92
6,115,687.16

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้

(19,831,142.84)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้

(44,886,307.37)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน

(64,717,450.21)
(58,601,763.05)
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ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิ น
หน่ วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

6,231.71

0.756

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

124.63

0.015

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

498.54

0.060

1,754.34

0.213

224.95

0.030

7,099.83

0.861

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
1

เป็ นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ค่าใช้จ่ายอื่นทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

3

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

561,422,719.15
824,570,595.25

PTR =

0.68

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 นมือเพือ่ การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริ ษทั นายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าสูงสุดสิ บอันดับแรก
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ลําดับที่

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

อัตราส่วนค่านายหน้ า (%)

1

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

21.61

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

13.95

3

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

8.63

4

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

8.50

5

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

8.17

6

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

6.89

7

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

6.67

8

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6.05

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

5.99

10

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

3.82

11

อื่นๆ

9.72
รวมทัง้ สิ้ น

100.00

ค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,877,139.90 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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 14 กุมภาพันธ์ 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call และเอกสาร Research
Conference Call, SMS และเอกสาร
Research
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, SMS
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research
Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 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

