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ท่านผู้ถือหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น ทัว่ โลกในไตรมาส 3 ปี 2563 ยัง คงปรับ ตัว ในทิศ ทางเชิงบวกนํ า โดยตลาดหุ้น สหรัฐ อเมริก า ดัช นี S&P500
สามารถทํา All Time High ได้ในปลายเดือนสิงหาคม หลังจากการปรับตัวขึน้ เป็ นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน หนุนนําด้วยกลุ่ม Technology
ทัง้ นี้ ปั จจัยที่มผี ลต่อการลงทุนโดยภาพรวมยังคงขับเคลื่อนด้วยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและความคาดหวังต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ ด้านนโยบายการเงิน ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Jerome Powell ในปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งระบุ
Fed จะมีการปรับเปลีย่ นเป้ าหมายเงินเฟ้ อทีย่ ดื หยุ่นมากขึน้ โดย Fed จะปล่อยให้เงินเฟ้ อสูงกว่า 2% และไม่ขน้ึ ดอกเบี้ย ทําให้อตั รา
ดอกเบีย้ มีแนวโน้มตํ่าต่อไปเป็ นระยะเวลานานขึ้น ส่งผลบวกต่อการลงทุนโดยภาพรวม ขณะที่ตวั เลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
ส่งสัญญาณฟื้ นตัวขึน้ ต่อเนื่อง นํ าโดย PMI ในสหรัฐฯ จีน และยูโรโซน ทีก่ ลับมาอยู่ในโซนขยายตัวและยังคงความแข็งแกร่ง แม้ตวั เลข
การจ้างงานในสหรัฐฯ จะเริม่ ชะลอตัวลง แต่ตลาดยังคงมีความหวังต่อนโยบายการคลังระลอกใหม่จากสภาคองเกรสทีจ่ ะเข้ามาช่วย
หนุ นเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาการเชิงบวกจากวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทีย่ งั คงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถทําให้ผคู้ น
สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ตามปกติได้โดยเร็ว ทัง้ นี้ ปั จจัยทีม่ เี ข้ามากดดันตลาด ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีก่ ลับมาเป็ น
ประเด็นอีกครัง้ จากการห้ามแอพพลิเคชันของจี
่
น
ด้านตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบ 1,292 - 1,353 จุด และปรับตัวลดลงเล็กน้อย 1.3% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นเดือนทีร่ บั รูผ้ ลประกอบการไตรมาสสองครบถ้วน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจหดตัวแรง
บริษัท จดทะเบียนไทยมีกําไรรวม 1.18 แสนล้านบาท ลดลง 46% YoY เพิ่มขึ้น 34% QoQ แต่ส่วนหนึ่งเป็ น ผลมาจากการพลิก
กลับมามีกําไรสุทธิในกลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี หลังตลาดนํ้ามันฟื้ นตัวจากเหตุการณ์การ Lockdown อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ
โดยรวมเป็ นไปตามคาดการณ์กําไรของตลาด (Bloomberg Consensus) ทัง้ นี้ แนวโน้มประมาณกําไรของตลาดยังคงปรับลง ทําให้
ระดับ Fwd PE ของปี 2563 - 2564 ปรับสูงขึ้นเป็ น 22.2 และ 17.1 เท่า ตามลําดับ กดดัน Upside ของตลาดในระยะสัน้ แม้ว่าทิศทาง
ของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มกลับคืนสู่ภาวะปกติมากขึน้ แต่ยงั คงต้องเฝ้ าระวังการเกิด
Second Wave ของ COVID-19 อยู่ ในขณะที่มาตรการฟื้ นฟูจากทางรัฐบาลคาดว่าจะมีออกมาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยประคับประคอง
การใช้จ่ายในประเทศ ในระหว่างทีน่ ักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั ไม่สามารถกลับมาท่องเทีย่ วในเร็วๆ นี้ได้
แนวโน้มการลงทุนต่อจากนี้ ด้านปั จจัยภายนอก ยังคงต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ หลังนโยบายการเงิน
และการคลังจากทางภาครัฐช่วยหนุ นเศรษฐกิจเต็มที่ โดยตลาดอาจเริม่ ให้ความสําคัญกับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทีก่ ําลัง
ใกล้เข้ามามากขึน้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั คงมีอยู่ โดยแม้ว่าจะเป็ นปั จจัยทีต่ ลาดจับตาดู แต่อาจจะสร้างความ
ผันผวนในระยะสัน้ ๆ ได้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ มีปัจจัยเพิม่ เติมจากการชุมนุ มทางการเมือง กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยงั มีความ
Selective เนื่องจากระดับ Valuation ทีส่ งู ซึง่ หนุนนําโดยสภาพคล่องทางการเงินของโลก ในขณะทีผ่ ลประกอบการหลังจากฟื้ นตัวขึน้ จาก
จุดตํ่าสุดในไตรมาสสองแล้ว ยังต้องติดตามว่าแนวโน้มการฟื้ นตัวต่อจากนี้จะช้าเร็วกว่าที่คาดอย่างไร ในระยะสัน้ ตลาดอาจเผชิญ
ความผันผวนได้บา้ ง การลงทุนจึงเลือกเน้นทีพ่ น้ื ฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการฟื้ นตัวของผลประกอบการทีด่ ี
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม มีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 637.34 ล้านบาท หรือ 13.7698 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คํามั ่นว่าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ ําหนด และยึดมั ่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริ ษทั จัดการ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จํากัด จดทะเบีย นเป็ น บริษั ท จํา 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
รายชื่อผู้ถือหุ้น

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)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

5.0

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา

1 มิถุนายน 2552

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

2 พฤษภาคม 2549

3. นายเจฟ สุธโี สภณ

27 ธันวาคม 2555

4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
5. นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์

16 มิถุนายน 2558
1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุ น เปิ ดบัว หลวงธนคม เป็ น กองทุ น ซึ่ ง บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จํ า กัด ได้ ร ับ อนุ ม ัติจ าก
สํา นั ก งาน ก.ล.ต. ให้จ ัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ระดมทุ น จากผู้ล งทุ น ทัว่ ไปในประเทศ โดยมีจํา นวนเงิน ทุ น จดทะเบีย น 10,000 ล้ านบาท
ประกอบด้วยหน่ วยลงทุน 1,000 ล้านหน่ วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 10.00 บาท) เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และไม่กําหนดระยะเวลาสิน้ สุดของกองทุน
กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสาร โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม ตามข้อบังคับที่กําหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั จัดการอย่างใกล้ชดิ
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
เรื่อง
เพิ่ มรายชื่อผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน จํานวน 5 ราย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอแก้ไข
เพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุน
และการขอมติ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

การลดและการเพิ่ มค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่ายที่กาํ หนดในโครงการ

การเลิ กกองทุน

รายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.

บจ. หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
บจ. หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา
บจ. หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์

บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
1. กําหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณีทบ่ี ริษทั จัดการประสงค์จะขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
การส่งหนังสือเพื่อขอมติ เช่น
 การกําหนดวันประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือวันสุดท้ายของ
การรับหนังสือแจ้งมติ
 สิทธิออกเสียง และเรื่องทีต่ อ้ งได้มติพเิ ศษ (มติไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมหรือทีส่ ่งหนังสือแจ้งมติ)
2. กําหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิม่ เติมโครงการของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ชดั เจนขึน้ โดยแบ่งเป็ น การแก้ไขโครงการ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทัวไป
่ และการแก้ไขโครงการที่
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
3. กําหนดข้อความสงวนสิทธิทบ่ี ริษทั จัดการอาจเปิ ดเผยตัง้ แต่
จัดตัง้ กองทุนว่าบริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติมโครงการได้
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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 หน่วยลงทุน
4. กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิ ดเผยภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันทีล่ ดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
กรณีมกี ารขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ หรือมีแนวโน้มว่าอาจมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม

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

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี ูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได้
4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์เพื่อ
ให้สามารถชําระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้
1. เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ปรับคํานิยามโดยไม่นับ 4 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
การลงทุนของกองทุน
รวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน
2. การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นับช่วง 30 วันก่อน
เลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คําสั ่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกินกว่า
10 วันทําการ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
3. การคํานวณ concentration limit สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้/
ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษทั อาจ
นํามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ทีอ่ อกใหม่แต่
ยังไม่ปรากฎในงบการเงิน มารวมกับ financial liability ตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
4. รายงานกรณีทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนด โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่
 ขยายเวลาการจัดส่งรายงานข้างต้น เป็ นภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าวหรือวันทีม่ กี ารแก้ไข
แล้วเสร็จ ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
 รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีทไ่ี ม่สามารถแก้ไข
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ภายใน
3 วันทําการนับแต่วนั ทีค่ รบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบตั สิ ําหรับ 16 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
การกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทํา
ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุน
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้าของบริษทั จัดการ
ใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/
และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั จัดการ
Soft Commission)
การวางทรัพย์
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25631
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

13.7868

16.3369

18.5941

17.6829

17.1001

7.5229

ผลการดําเนิ นงานของ
BTK

-2.70

-17.89

-27.79

-8.79

-4.73

5.95

เกณฑ์มาตรฐาน3

2.37

-10.12

-19.44

-2.39

1.67

8.15

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนิ นงาน

19.134

29.924

22.45

14.83

14.10

15.83

ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

18.554

37.844

27.79

18.09

16.18

16.59

ตัง้ แต่ 30 เม.ย. 63 ตัง้ แต่ 31 ม.ค. 63 ตัง้ แต่ 31 ก.ค. 62 ตัง้ แต่ 31 ก.ค. 60 ตัง้ แต่ 31 ก.ค. 58 ตัง้ แต่ 30 ก.ค. 53

มูลค่าหน่ วยลงทุน2 (บาท)

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 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

637,891,641.92

100.09

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

21,526,560.00

3.38

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

56,349,150.00

8.84

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

19,152,800.00

3.01

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

6,176,000.00

0.97

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

37,981,825.00

5.96

9,966,385.00

1.56

41,198,775.00

6.46

8,500,000.00

1.33

22,763,501.20

3.57

37,313,500.00

5.85

8,880,000.00

1.39

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

10,100,000.00

1.58

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จํากัด (มหาชน)

13,945,740.00

2.19

9,551,250.00

1.50

58,867,100.00

9.24

4,935,690.00

0.77

25,941,825.00

4.07

7,680,420.00

1.21

53,268,000.00

8.36

3,800,000.00

0.60

บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

10,802,960.00

1.70

บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

15,951,457.10

2.50

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

-

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

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
40,571,300.00

6.37

-

49,678,060.88

7.79

-

59,975,992.74

9.41

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

16,130,982.60

2.53

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

-13,117,632.60

-2.06

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

637,342,367.00
13.7698

คําอธิ บาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียนไทยจัดทําขึ้น
โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนน
ทีป่ รากฎอ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษทั 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 สิ งหาคม 2563*
กลุ่มของตราสาร

มูลค่า

% NAV

ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

44.99

7.08

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รองผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน

10.13

1.60

3. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

-

-

4. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ทีค่ าดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2563

-

-

* วันทําการสุดท้ายของเดือน
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รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือเงิ นฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รบั รอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่าหน้ าตัว๋

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

20/08/20

AAA

5,000,000.00

4,999,710.63

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/09/20

AAA

10,000,000.00

9,997,970.28

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

24/09/20

AAA

45,000,000.00

44,978,311.83

4. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

1,708,880.56

5. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

(14,826,513.16)

6. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

16,130,982.60

ตารางแสดงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิ บาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการลงทุนทีต่ ่ําที่สุด 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 เพื่อจําแนกความแตกต่ างของคุณภาพของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิ น

(Fund’s Direct Expenses)

หน่ วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11,070.64

1.500

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

221.41

0.030

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

885.65

0.120

3,031.88

0.411

451.90

0.061

12,629.60

1.711

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 (Other Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
1

2
3

เป็ นค่ าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น
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 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
PTR =

Min (ซื้อทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

956,910,714.22
737,970,976.05

PTR =

1.30

หมายเหตุ : PTR เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมจาก Trading cost ทีจ่ ะทําให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ที่นํามาคํานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุน
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 สิ งหาคม 2563
ลําดับที่

รายชือ่ บริษทั นายหน้ า

อัตราส่วนค่านายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

17.00

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

9.16

3

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

8.74

4

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

8.63

5

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

8.43

6

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

8.26

7

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

7.72

8

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

6.40

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

6.23

10

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4.29

11

อื่นๆ

15.14
รวมทัง้ สิ้ น

100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,244,108.71 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต และงบการเงิ น
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน
ที่สาํ คัญสําหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ ําคัญสําหรับปี สนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานประจําปี นัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิด ชอบของข้าพเจ้า ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่ า นและพิจารณาว่า ข้อ มูลอื่น มีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารเพื่อให้ผบู้ ริหารดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิ น
ผู้บ ริห ารมีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบในการจัด ทํา และนํ า เสนองบการเงิน เหล่า นี้โ ดยถูก ต้อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้ ริหารมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย

ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ

บัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าํ ให้มกี ารนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3787
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2563
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบดุล
ณ วันที 14 สิ งหาคม 2563
บาท
หมายเหตุ

2563

2562

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 794,450,400.59 บาท
ในปี 2563 และ 895,751,105.79 บาท ในปี 2562)

3, 7, 8

633,670,234.64

827,609,486.26

6, 7

22,507,498.18

46,320,136.56

จากเงินปั นผลและดอกเบีย

7

1,219,338.11

35,269.37

จากการขายเงินลงทุน

7

1,644,085.43

13,848,281.24

659,041,156.36

887,813,173.43

20,984,349.38

25,310,769.60

165,165.06

659,547.57

533,828.19

711,085.50

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี

รวมสินทรัพย์
หนี สิ น
เจ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน

7

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

7

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,692.12

-

13,754.61

43,037.34

21,698,789.36
637,342,367.00

26,724,440.01
861,088,733.42

462,854,432.12

484,970,554.75

531,311,544.77

544,820,547.58

(356,823,609.89)
637,342,367.00

(168,702,368.91)
861,088,733.42

13.7698

17.7554

46,285,443.2123

48,497,055.4759

สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย)

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

BTK |18

กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที 14 สิ งหาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

996,600
529,100
215,200
154,400
525,700
289,300
608,100
8,500,000
1,257,652
1,523,000
320,000
200,000
3,401,400
1,273,500
307,400
285,300
705,900
948,200
926,400
760,000
2,139,200

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

200,504,335.00
21,526,560.00
56,349,150.00
19,152,800.00
6,176,000.00
37,981,825.00
9,619,225.00
41,198,775.00
8,500,000.00
102,553,991.20
22,763,501.20
37,313,500.00
8,880,000.00
10,100,000.00
13,945,740.00
9,551,250.00
230,064,615.70
58,867,100.00
4,935,690.00
25,941,825.00
7,680,420.00
53,268,000.00
3,800,000.00
10,802,960.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

31.64
3.40
8.89
3.02
0.98
5.99
1.52
6.50
1.34
16.18
3.59
5.89
1.40
1.59
2.20
1.51
36.31
9.29
0.78
4.09
1.21
8.41
0.60
1.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที 14 สิ งหาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เทคโนโลยี
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที 20/91/63 (CB20820B)
งวดที 7/364/62 (CB20903A)
งวดที 25/91/63 (CB20924B)
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 794,450,400.59 บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
4,893,085 15,951,457.10
3,298,457 48,817,163.60

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

1,341,200

20/08/63
03/09/63
24/09/63

5,000
10,000
45,000

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
2.52
7.70

40,571,300.00
40,571,300.00
573,694,241.90

6.40
6.40
90.53

4,999,710.63
9,997,970.28
44,978,311.83
59,975,992.74

0.79
1.58
7.10
9.47

633,670,234.64

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 14 สิ งหาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,328,600
317,900
266,400
1,002,000
1,369,900
753,200
522,000
170,400
276,900
99,400
2,205,252
1,237,800
1,273,500
190,700
285,300
927,900
2,093,000
721,200
2,139,200
4,893,085
6,561,100

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

336,965,684.00
46,833,150.00
52,453,500.00
41,292,000.00
70,641,000.00
23,973,250.00
1,031,884.00
64,467,000.00
8,860,800.00
27,413,100.00
96,958,824.40
21,271,600.00
54,469,724.40
8,355,150.00
12,862,350.00
272,126,476.40
42,716,800.00
6,533,370.00
54,050,175.00
16,325,400.00
46,517,400.00
20,643,280.00
19,963,786.80
40,022,710.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

40.73
5.66
6.34
4.99
8.54
2.90
0.13
7.79
1.07
3.31
11.71
2.57
6.58
1.01
1.55
32.87
5.16
0.79
6.53
1.97
5.62
2.49
2.41
4.84
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 14 สิ งหาคม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เทคโนโลยี
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที 24/91/62 (CB19912B)
งวดที 32/91/62 (CB19N07B)
งวดที 21/182/62 (CB19N21A)
งวดที 27/91/62 (CB19O03B)
งวดที 30/91/62 (CB19O24B)
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 895,751,105.79 บาท)

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย
1,424,357

1,496,700

12/09/62
07/11/62
21/11/62
03/10/62
24/10/62

5,000
15,000
5,000
30,000
20,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
25,353,554.60

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
3.06

46,771,875.00
46,771,875.00
752,822,859.80

5.65
5.65
90.96

4,993,411.43
14,949,083.01
4,980,476.53
29,930,554.25
19,933,101.24
74,786,626.46

0.60
1.81
0.60
3.62
2.41
9.04

827,609,486.26

100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 14 สิ งหาคม 2563
บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน

2563

2562

3

รายได้เงินปันผล

7

34,217,438.91

29,690,778.89

รายได้ดอกเบีย

7

895,647.74

1,403,294.65

35,113,086.65

31,094,073.54

11,845,589.17

14,419,753.27

5

236,911.75

288,395.00

5, 7

947,647.18

1,153,580.21

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

76,200.00

76,500.00

ภาษีเงินได้

21,797.11

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จา่ ยอืน

3
5, 7

7

-

392,426.06

369,453.53

13,520,571.27
21,592,515.38

16,307,682.01
14,786,391.53

(117,075,209.94)

(23,535,023.52)

รายการขาดทุนสุทธิทยัี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

(92,638,546.42)
(209,713,756.36)

(5,051,764.98)
(28,586,788.50)

การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน

(188,121,240.98)

(13,800,396.97)

รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 14 สิ งหาคม 2563
บาท
2563

2562

การเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากการลงทุน

21,592,515.38

14,786,391.53

รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

(117,075,209.94)

(23,535,023.52)

รายการขาดทุนสุทธิทยัี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

(92,638,546.42)
(188,121,240.98)

(5,051,764.98)
(13,800,396.97)

74,036,745.29

40,560,600.17

มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

(109,661,870.73)

(120,716,063.89)

การลดลงสุทธิของทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน

(35,625,125.44)

(80,155,463.72)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี

(223,746,366.42)

(93,955,860.69)

สินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

861,088,733.42
637,342,367.00

955,044,594.11
861,088,733.42

การเพิมขึน(ลดลง)ของทุนทีได้รบั จากผู้ถือหน่ วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

หน่ วย
การเปลียนแปลงของจํานวนหน่ วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

48,497,055.4759

52,993,602.0322

5,081,486.0397

2,312,823.1393

หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

(7,293,098.3033)
46,285,443.2123

(6,809,369.6956)
48,497,055.4759
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 14 สิ งหาคม 2563
บาท
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

(188,121,240.98)

(13,800,396.97)

การซือเงินลงทุน

(1,201,958,372.05)

(939,458,640.76)

การขายเงินลงทุน

1,186,910,714.22

982,189,199.09

(726,846.91)

(987,976.34)

การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากเงินปั นผลและดอกเบีย

(1,184,068.74)

47,422.02

การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากการขายเงินลงทุน

12,204,195.81

(13,848,281.24)

การเพิมขึน(ลดลง)ในเจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

(4,326,420.22)

15,342,431.80

การเพิมขึน(ลดลง)ในเจ้าหนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน

(494,382.51)

659,547.57

การลดลงในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

(177,257.31)

(57,192.22)

ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนตํามูลค่าตราสารหนีตัดบัญชี

การเพิมขึนในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
การเพิมขึน(ลดลง)ในหนีสินอืน

1,692.12

-

(29,282.73)

3,881.61

117,075,209.94

23,535,023.52

92,638,546.42

5,051,764.98

11,812,487.06

58,676,783.06

74,036,745.29

40,560,600.17

(109,661,870.73)

(120,716,063.89)

(35,625,125.44)

(80,155,463.72)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ

(23,812,638.38)

(21,478,680.66)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

46,320,136.56
22,507,498.18

67,798,817.22
46,320,136.56

รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยัี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
ข้อมูลทางการเงิ นทีสําคัญ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 14 สิ งหาคม 2563

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยัี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน **
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่วนการเงินทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลียระหว่างปี (%)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%) ***

2563

2562

2561

17.7554

18.0218

17.4961

0.4570
(2.4801)
(1.9625)
(3.9856)
13.7698

0.2886
(0.4569)
(0.0981)
(0.2664)
17.7554

(25.52)

บาท
2560

2559

2558

16.8415

16.7443

18.9757

0.2234
0.3890
(0.0867)
0.5257
18.0218

0.2480
(0.4711)
0.8777
0.6546
17.4961

0.3466
(1.6621)
1.4127
0.0972
16.8415

0.3400
0.2305
(2.8019)
(2.2314)
16.7443

(1.54)

4.19

3.31

0.48

(10.52)

637,342

861,089

955,045

1,158,281

1,335,662

1,371,335

1.83

1.82

1.82

1.84

1.83

1.84

4.76

3.46

3.02

3.34

4.03

3.61

262.14

142.55

88.94

107.74

134.23

110.71

ข้อมูลเพิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจําหน่ายแล้วถัวเฉลียระหว่างปี
** ข้อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทีเกิดขึน
ในระหว่างปี เนืองจากช่วงเวลาของรายการซือขายหน่วยลงทุนนันขึนอยู่กบั ความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และการซือขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือคืน
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 1,000 ล้านหน่ วยลงทุ น
มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษทั จัดการ”) เป็ นผู้จดั การกองทุน และ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะกลุ่มธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสาร โดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีท่ี
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ บัญชี เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก การบัญชีที่ร บั รองทั ่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้ง บการเงิน
ได้จดั ทําขึน้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีก่ ําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไ่ ม่คุน้ เคยกับภาษาไทย กองทุนได้
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทเ่ี ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กองทุนได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สําหรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มดี งั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศและสิ่ง ตอบแทนรับ หรือ
จ่ายล่วงหน้า
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
เงิน ลงทุ น จะรับ รู้เป็ น สินทรัพ ย์ด้วยจํา นวนต้นทุ นของเงินลงทุน ณ วัน ที่ก องทุน มีสิทธิในเงิน ลงทุน ต้น ทุ น ของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนทีม่ ตี ลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาซื้อขายครัง้ ล่าสุดของวันทีว่ ดั
ค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ท่เี ป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วธิ รี าคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้ ซึง่ มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตัง้ แต่
วันทีล่ งทุนและไม่มเี งื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้นัน้ ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่ ายอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน ณ วันทีว่ ดั
ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
เงินปั นผลรับรับรูเ้ ป็ นรายได้นับแต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
รายได้ดอกเบีย้ ถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
บัญชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จําหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง ซึ่งยอดที่จําหน่ ายนี้แสดงเป็ นรายการ
ปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าํ หน่ายเงินลงทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562

BTK |28

การใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ ระมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
4.

ขาดทุนสะสมต้นปี
บาท
2563

2562

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 15 ส.ค. 37)

292,783,917.57

277,997,526.04

รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 15 ส.ค. 37)

(393,344,666.95)

(369,809,643.43)

(68,141,619.53)

(63,089,854.55)

(168,702,368.91)

(154,901,971.94)

รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม
(เริม่ สะสม 15 ส.ค. 37)
ขาดทุนสะสมต้นปี
5.

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่าย

6.

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

เงิ นฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2563

อัตราดอกเบีย้ (%)
2562

2563

2562

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1,873,747.65

991,036.07

0.125

0.375

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

4,509,964.40

14,783,067.59

0.225

0.62

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

16,123,786.13

30,546,032.90

0.30

0.85

รวมเงินฝากธนาคาร

22,507,498.18

46,320,136.56
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7.

รายการธุรกิ จกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีส่ าํ คัญกับบริษทั จัดการ และกิจการอื่น ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

11,845,589.17

14,419,753.27

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

947,647.18

1,153,580.21

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

25,638.00

36,243.98

ราคาตลาด

125,368.04

120,862.62

ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน

113,749,301.39

30,579,754.83

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

53,264,896.19

8,299,064.53

ราคาตลาด

2,249,800.00

2,077,100.00

ตามทีป่ ระกาศจ่าย

3,318.67

8,938.05

ราคาตลาด

250,552.92

138,245.61

ราคาตลาด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

รายได้เงินปั นผล
ดอกเบีย้ รับ

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ซื้อเงินลงทุน

-

ราคาตลาด

19,927,540.20

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

387,072.05

543,193.00

56,349,150.00

52,453,500.00

1,873,747.65

991,036.07

297.97

583.66

55,144.20

72,225.94

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบีย้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

1,603,259.95

-

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

14,469,982.33
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8.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงิ นลงทุน
กองทุนได้ซ้อื ขายเงินลงทุนสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน
2,388.87 ล้านบาท (ปี 2562: จํานวนเงิน 1,921.65 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 324.09 (ปี 2562: ร้อยละ 213.91)
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

9.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิ น
กองทุนไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า
มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินของกองทุน ณ วันทีใ่ นงบการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ อีกทัง้ สินทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทีแ่ สดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยถือตามราคาทีซ่ ้อื ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทุน
เชื่อ ว่ า มูล ค่ า ตามบัญชีของสิน ทรัพย์และหนี้ สิน ทางการเงิน ดังกล่ า วจึง แสดงมูล ค่ า ไม่แตกต่า งจากมูล ค่ า ยุ ติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ ขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยทัวไป
่ หากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดเพิม่ สูงขึน้ ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม่ สูงขึน้ ยิง่ ตราสารหนี้มอี ายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นนั ้ ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ มากขึน้ เท่านัน้
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
กองทุนมีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจาก
กองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รบั
ความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านตลาด
กองทุนมีความเสีย่ งด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึน้ อยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกตราสาร ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
การบริหารความเสีย่ ง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ ะลงทุน

10. การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี ํานาจของกองทุนเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่ งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 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
สิ้นสุด ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิ ออกเสียง (Voting) กรณี กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้น
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
วันที่
ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิ ญ
ประชุม

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระ
การประชุม
สนับสนุน

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

คัดค้าน งดออกเสียง

20 ส.ค. 62 บมจ. ราชธานีลสิ ซิง่

1

4

0

1

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

4 ก.ย. 62 บมจ. ทุนธนชาต

1

8

0

1

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

5 มี.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

1

0

1

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

30 มี.ค. 63 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

31 มี.ค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
คอมมูนเิ คชัน่

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเพตเตอร์
บอเร่ เฟอร์เบิรด์ เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า
75%
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

31 มี.ค. 63 บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

2 เม.ย. 63 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1

13

0

1

วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

1

10

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

4 มิ.ย. 63 บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วสิ เซ็ส

1

9

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

16 มิ.ย. 63 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

1

6

0

0

-

19 มิ.ย. 63 บมจ. บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์

1

10

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)งดออกเสียง

25 มิ.ย. 63 บมจ. เน็ตเบย์

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

26 มิ.ย. 63 บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

1

18

0

0

-

1

9

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายศิรพิ งษ์ อุ่นทรพันธุ์
เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า 75%
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

10 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1

15

0

1

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

10 ก.ค. 63 บมจ. ราชธานีลสิ ซิง่

1

15

0

1

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี งดออกเสียง

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่

1

12

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถเทลคอม

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

24 ก.ค. 63 บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 63 บมจ. ฐิตกิ ร

2 ก.ค. 63 บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี
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วันที่
ใช้สิทธิ

บริ ษทั ที่ไปใช้สิทธิ

จํานวน
ครัง้ ที่
เชิ ญ
ประชุม

จํานวนครัง้ ที่ลงมติ ตามวาระ
การประชุม
สนับสนุน

บันทึกเหตุผลกรณี ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

คัดค้าน งดออกเสียง

29 ก.ค. 63 บมจ. ทุนธนชาต

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง

30 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1

14

0

0

-

31 ก.ค. 63 บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

1

12

1

1

วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายอัฟซอล บิน อับดุล
ราฮิม เป็ นกรรมการ เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า
75%
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

7 ส.ค. 63 บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิง่

1

9

2

1

วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายหลี่ หลง เทา
เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า 75%
วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ นายเชน ฟง ลอง
เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า 75%
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

7 ส.ค. 63 บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

1

12

0

1

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563
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 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 31 สิงหาคม 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

