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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเล้ียงชีพ 

ตลาดหุ้นโลกโดยภาพรวมยงัคงได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากความคาดหวงัในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากนักลงทุน  และ
อทิธพิลจากนโยบายการเงนิโลกที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สญัญาณทางเศรษฐกจินัน้ก าลงัเริม่ฟ้ืนตวัขึน้เป็นล าดบั หลงัจากการผ่อน
คลายมาตรการปิดเมือง และแรงหนุนจากมาตรการสนับสนุนขนาดใหญ่จากทางภาครฐั ซึ่งมากถึง 7% ของ GDP โลก เป็นการ
กระตุ้นทางการคลงัทีส่งูทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์ โดยตวัเลขเศรษฐกจิทีอ่อกมานัน้ ภาคการบรโิภคหรอืยอดคา้ปลกีส่งสญัญาณการ
ฟ้ืนตวัไดเ้รว็ ในขณะทีภ่าคการบรกิาร เช่น สายการบนิ โรงแรม หรอืรา้นอาหารนัน้ ยงัคงฟ้ืนตวัช้ากว่ามาก ทัง้นี้ ตวัเลขการจบัจ่าย
ใชส้อยทีด่ ีสว่นหนึ่งเป็นผลมาจาก Pent Up Demand และจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ท าใหห้ลงัจากนี้การฟ้ืนตวัอาจจะชะลอลง
ไดบ้า้ง แต่จะสะทอ้น Demand ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ 

จุดเปลีย่นส าคญัทีจ่ะท าใหป้ระชาชนมคีวามมัน่ใจในการกลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกต ิจงึอยู่ทีพ่ฒันาการทางการแพทยใ์นการ
ผลติวคัซนีต้านไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมานัน้มพีฒันาการเชงิบวกออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัมบีริษัทที่อยู่
ระหว่างวจิยัและทดลองผลติวคัซนีมากกว่า 170 บรษิทั ท าใหม้โีอกาสมากขึน้ทีจ่ะสามารถผลติเพื่อใชไ้ดภ้ายในปี 2564 ทัง้นี้ การมี
ระบบการสนับสนุนทางการแพทย์ที่ดขี ึน้ และตวัเลขค่าเฉลี่ยอายุของผู้ติดเชื้อที่ลดลง ท าให้อตัราการเสยีชวีตินัน้ไม่สูงเหมอืนใน
ช่วงแรก รวมถึงการที่ประชาชนใส่ใจในความปลอดภยัและสุขลกัษณะมากขึน้  ท าให้รฐับาลไม่จ าเป็นต้องปิดเมอืงแบบเดด็ขาด 
ซึ่งเป็นสิง่ที่กระทบการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก ดงันัน้ หากเศรษฐกจิยงัคงสามารถขบัเคลื่อนการฟ้ืนตวัไปได้ต่อเนื่อง 
จนทางการแพทยส์ามารถผลติวคัซนีหรอืประชาชนมภีูมคิุม้กนัหมู่ได ้เศรษฐกจิจะมโีอกาสพน้จากวกิฤตโดยไม่สรา้งความเสยีหายไว้
มากเกนิไป 

แนวโน้มการลงทุนในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ตลาดสนิทรพัยเ์สีย่งจะยงัคงไดร้บัแรงหนุนจากสภาพคล่องในระบบ โดยมี
ความเป็นไปไดน้้อยทีจ่ะเหน็นโยบายการเงนิกลบัมาเขม้งวด เน่ืองจากยงัคงมคีวามจ าเป็นในการมนีโยบายการเงนิและการคลงัช่วย
ประคบัประคองเศรษฐกจิ ทัง้นี้ ระดบั Valuation ทีเ่พิม่ขึน้มาเรว็และอยู่ในระดบัทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ในตลาดหุน้หลกั รวมถงึตลาดหุน้ไทย 
ท าให ้Upside ในช่วงสัน้อาจจะมจี ากดั โดยสิง่ทีต่ลาดก าลงัจบัตามองต่อไป คอื พฒันาการของสถานการณ์การแพร่ระบาด และการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ว่าจะช้าหรอืเรว็กว่าที่คาดหวงัไว้อย่างไร รวมทัง้ปัจจยัทีก่ าลงัใกล้เขา้มาอย่างการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีอง
สหรฐัฯ ในช่วงปลายปี ซึง่จะเป็นปัจจยัทีก่ระทบกบัตลาดในระยะสัน้ 

ส าหรบัตลาดหุ้นไทย ปรบัลดลงเล็กน้อย -0.8% ในเดือนกรกฎาคม รวมตัง้แต่ต้นปีปรบัลดลงอยู่ที่ -15.9% นักลงทุน
ต่างชาตยิงัคงขายสุทธทิี่ 1.0 หมื่นลา้นบาท แต่ลดลงจากเดอืนมถุินายนที่ 2.3 หมื่นลา้นบาท และเดอืนพฤษภาคมที่ 3.2 หมื่นลา้น
บาท กลยุทธก์ารลงทุนในช่วงนี้ยงัมคีวาม Selective เนื่องจากตลาดไดร้บัรูก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไปล่วงหน้าบา้งแลว้ และการฟ้ืนตวั
หลงัจากน้ีอาจจะชะลอลง ท าใหต้ลาดยงัเผชญิกบัความผนัผวนได ้ขณะทีร่ะดบั Valuation แมอ้ยู่สงูกว่าค่าเฉลีย่ปกตขิองตลาด แต่มี
แนวโน้มทีจ่ะยนืระดบัไดจ้ากสภาพคล่องทางการเงนิ การลงทุนจงึควรเลอืกเน้นหุน้ทีม่พีืน้ฐานแขง็แกร่ง และใหค้วามส าคญักบัธุรกจิ
ทีม่ผีลประกอบการด ีหรอืมแีนวโน้มผลประกอบการกลบัมาฟ้ืนตวัเรว็กว่าทีค่าดการณ์ไว ้

ส าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการ
เลีย้งชพี มมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 เท่ากบั 7,251.07 ลา้นบาท หรอื 24.7804 บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่ าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

Fund Management 
กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช าระเต็มมูลค่าแลว้ และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั  
ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5.0 
 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถุินายน 2552 

2. นางสาวสดุารตัน์ ทพิยเทอดธนา 23 พฤษภาคม 2551 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถุินายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธนัวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธมันนัท ์ 2 มกราคม 2563 
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ข้อมลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
ได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผู้ลงทุนทัว่ไป โดยมีจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ทีม่ลีกัษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) และไม่ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน   

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัซึง่ท าธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิ
ไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เช่น บรษิทัในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ วสัดุ
ก่อสรา้ง สนิคา้อุตสาหกรรม ขนสง่และโลจสิตกิส ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารทุนของธุรกจิอื่นนอกเหนือจากธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงสรา้งพืน้ฐานขา้งต้น และหรอืลงทุน
ในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่
ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชพี 
ตามขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุน ซึง่จะท าหน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนและควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

1. เพิม่รายชื่อผูส้นบัสนุนการขาย 
หรอืรบัซือ้คนื จ านวน 5 ราย 

1) บจ.หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) 
2) บมจ.หลกัทรพัย ์กรุงศร ี
3) บจ.หลกัทรพัยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา 
4) บจ.หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์

2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
 

 5) บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน 
และการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 

1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
ประสงคจ์ะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสง่หนงัสอื 
เพื่อขอมต ิเช่น 
 การก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หรอืวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มต ิ
 สทิธอิอกเสยีง และเรื่องทีต่อ้งไดม้ตพิเิศษ 

(มตไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมหรอืทีส่ง่หนงัสอืแจง้มต)ิ 

2) ก าหนดกรอบการใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการของส านกังาน ก.ล.ต. ใหช้ดัเจนขึน้ โดย
แบ่งเป็น การแกไ้ขโครงการทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
เป็นการทัว่ไป และการแกไ้ขโครงการทีต่อ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน 

3) ก าหนดขอ้ความสงวนสทิธทิีบ่รษิทัจดัการอาจ
เปิดเผยตัง้แต่จดัตัง้กองทุนว่าบรษิทัจดัการอาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้โดยถอืว่าไดร้บัมตจิาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. การลดและการเพิม่ค่าธรรมเนียม 
หรอืค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดในโครงการ 

1) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าเพดานทีก่ าหนด 
ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 

2) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่า 5% ของเพดาน 
ทีก่ าหนด ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

3) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เกนิกว่า 5% ของเพดาน 
ทีก่ าหนด จะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4) กรณีเรยีกเกบ็ลดลง ตอ้งเปิดเผยภายใน 3 วนั 
ท าการนบัจากวนัทีล่ดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

4. การเลกิกองทุน 1) กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิหรอืมแีนวโน้ม
ว่าอาจมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิเกนิกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่า 
จะเลกิหรอืไม่เลกิกองทุนกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้  
มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2) ผ่อนคลายใหร้ะยะเวลาการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิ ภายใน 5 วนัท าการ รวบรวมเงนิจากการ
จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ภายใน 10 วนัท าการ 
และโอนยา้ยการลงทุนไปยงั RMF อื่นโดยไมช่กัชา้ 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

5. การวางทรพัย ์ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทย
และไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอา้งองิ 
ทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์
ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์เพื่อใหส้ามารถช าระบญัชี
และจดทะเบยีนเลกิกองทุนได ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6. การลงทุนของกองทุน 1) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ปรบัค านิยาม
โดยไม่นบัรวมบตัรเงนิฝากและใบรบัฝากเงนิ 

2) การค านวณสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 
ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) 
อาจไม่นบัช่วง 30 วนัก่อนเลกิกองทุน และ/หรอื 
ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของ
กองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืเพื่อรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 
ไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ โดยตอ้งค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

3) การค านวณ concentration limit ส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้/ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง โดยบรษิทัอาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability) ทีอ่อกใหมแ่ต่ยงัไม่ปรากฎ 
ในงบการเงนิ มารวมกบั financial liability  
ตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยกไ็ด ้

4) รายงานกรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตั ิ
หรอืไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
โดยไม่ไดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 
 ขยายเวลาการจดัสง่รายงานขา้งตน้  

เป็นภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณี
ดงักล่าวหรอืวนัทีม่กีารแกไ้ขแลว้เสรจ็ต่อผูด้แูล
ผลประโยชน์   

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

 รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที ่
ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน 3 วนั 
ท าการนบัแต่วนัทีค่รบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

7. ปรบัปรุงขอ้ความการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจาก
การทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 
(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏบิตัสิ าหรบัการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระท าทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัลกูคา้ของบรษิทัจดัการ และการลงทุน
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุ 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 30 เม.ย. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 31 ม.ค. 63 

1 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 58 

10 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ค. 53 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 24.6038  26.6067  29.6543  26.7012  22.9106  10.6554  

ผลการด าเนินงาน 
ของ IN-RMF 

0.72 -6.86 -16.39 -2.46 1.58 8.80 

เกณฑม์าตรฐาน2 2.37 -10.12 -19.44 -2.39 1.67 8.15 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

16.413 33.453 24.96 16.92 15.22 15.70 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.553 37.843 27.79 18.09 16.18 16.59 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1
 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

2
 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์ (SET TRI)  

3
 % ต่อปี 
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ   7,261,961,760.22 100.15 

  หุ้นสามญั       
    วสัดกุ่อสรา้ง       
        บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

 

41,002,665.00 0.57 
        บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 

60,089,392.00 0.83 
        บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

 

562,838,800.00 7.76 
        บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)  

 

81,946,794.00 1.13 
        บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

407,154,000.00 5.62 
    พลงังานและสาธารณูปโภค       
        บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  - 30,818,380.00 0.43 
        บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  

 

142,908,160.00 1.97 
        บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  

 

69,296,920.00 0.96 
        บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

 

136,671,610.00 1.88 
        บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

 

18,330,995.00 0.25 
        บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน)  

 

181,019,475.00 2.50 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

 

376,853,700.00 5.20 
        บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

72,054,080.00 0.99 
        บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

 

158,378,850.00 2.18 
        บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

 

125,104,500.00 1.73 
        บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  

 

16,080,000.00 0.22 
        บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

620,727,900.00 8.56 
        บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

 

62,280,400.00 0.86 
        บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

 

156,867,650.00 2.16 
        บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

 

9,016,215.00 0.12 
        บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)  

 

65,686,100.00 0.91 
        บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

 

48,705,514.00 0.67 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
        บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)  

 

385,762,000.00 5.32 
        บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

 

25,748,400.00 0.36 
        บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

38,045,106.00 0.52 
        บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)  

 

42,286,580.00 0.58 
        บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

 

92,394,675.00 1.27 
        บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

39,352,000.00 0.54 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
        

        บรษิทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)  
 

31,869,200.00 0.44 
        บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

9,176,049.14 0.13 
        บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

78,692,544.00 1.09 
    พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์       
        บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน)  

 

28,885,140.00 0.40 
        บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 

181,268,175.00 2.50 
        บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน)  - 81,135,258.00 1.12 
        บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

47,409,934.50 0.65 
        บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

 

127,486,460.00 1.76 
        บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน)  

 

44,707,840.00 0.62 
        บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 

25,056,108.00 0.35 
        บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน)  

 

39,471,420.00 0.54 
        บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

 

9,199,231.00 0.13 
        บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

85,536,936.00 1.18 
        บรษิทั ยนูิ เวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

 

46,350,920.00 0.64 
        บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

87,509,618.00 1.21 
    ขนส่งและโลจิสติกส ์       
        บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

70,242,661.00 0.97 
        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

207,854,000.00 2.87 
        บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 

45,959,100.00 0.63 
        บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

 

337,264,200.00 4.65 
        บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน)  

 

197,014,825.00 2.72 
    ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ       
        บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

415,377,000.00 5.73 

  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน       
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
        กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั - 49,897,950.00 0.69 

  พนัธบตัร       
        ธนาคารแห่งประเทศไทย - 459,796,428.41 6.34 

  เงินฝากธนาคาร       
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA - 163,129,403.04 2.25 
        อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) - 324,250,498.13 4.47 
        

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท)    7,251,066,783.36 
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)   24.7804 
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ค าอธิบาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดบัความสามารถการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทยจดัท าขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาท
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนนทีป่รากฎอ้างองิตามรายงานการก ากบั
ดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 459.80 6.34 
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ 

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
163.13 2.25 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ - - 
4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ 

หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่องการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัสว่นการลงทุนสงูสดุในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนสงิหาคม 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้เป็นรายตวั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้
ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/08/20 AAA 300,000,000.00 299,934,035.06 

2. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/20 AAA 60,000,000.00 59,981,413.98 

3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/10/20 AAA 80,000,000.00 79,905,017.02 

4. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/10/20 AAA 20,000,000.00 19,975,962.35 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  

- - AA+(tha) - (3,756,899.54) 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

- - AA+(tha) - 328,007,397.67 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 
(มหาชน)  

- - AAA - 163,129,403.04 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้  (Issuer 
Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่าทีสุ่ด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั 
 อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 112,370.03 1.50 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,621.97 0.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 8,989.60 0.12 

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 3,112.12 0.04 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 18,631.79 0.25 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 1,566.93 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 128,660.64 1.72 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการค านวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   

PTR = 5,231,831,283.36 
  7,490,594,818.98 
   

PTR = 0.70 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทนุ 
เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีน่ ามาค านวณ
รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภททีโ่ดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น 
โดย PTR ค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ล าดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 15.46 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 11.64 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 11.25 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 9.19 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 7.78 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 6.92 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 6.88 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 5.05 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 4.83 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 4.76 

11 อื่นๆ 16.24 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 19,936,014.28 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบด้วย 
งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อใหผู้บ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์)         
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2563 
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบดุล

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 7,917,685,189.01 บาท
ในปี 2563 และ 7,143,426,787.99 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 6,768,951,828.05   7,381,836,163.74   

เงินฝากธนาคาร 6, 8 521,708,906.57      348,958,063.16      
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 8 5,735,917.88           6,438,762.35           
จากการขายเงินลงทุน 736,420.68              232,906,754.32      
รวมสินทรัพย์ 7,297,133,073.18   7,970,139,743.57   

หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 8 26,923,375.53         234,041,064.59      
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 8,247,937.43           10,311,957.22         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 10,707,353.91         11,919,981.87         
หน้ีสินอ่ืน 187,622.95              384,676.04              

รวมหน้ีสิน 46,066,289.82         256,657,679.72      
สินทรัพยสุ์ทธิ 7,251,066,783.36   7,713,482,063.85   

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,926,122,673.30   2,601,126,908.43   
ก าไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 3,032,193,374.65   2,435,316,186.64   
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 4 1,292,750,735.41   2,677,038,968.78   
สินทรัพยสุ์ทธิ 7,251,066,783.36   7,713,482,063.85   

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 24.7804                   29.6543                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 292,612,267.3296  260,112,690.8430  

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

วสัดุก่อสร้าง 1,153,031,651.00    17.04

บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 6,777,300         41,002,665.00         0.61

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,313,400       60,089,392.00         0.89

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1,473,400         562,838,800.00       8.31

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 542,694            81,946,794.00         1.21

 บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 10,507,200       407,154,000.00       6.02

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,290,800,449.00    33.84

บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์จ้ี จ  ากดั (มหาชน) 8,110,100         30,818,380.00         0.46

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 7,366,400         142,908,160.00       2.11

บริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) 4,499,800         69,296,920.00         1.02

บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 9,051,100         136,671,610.00       2.02

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 3,629,900         18,330,995.00         0.27

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 3,831,100         181,019,475.00       2.67

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 1,590,100         376,853,700.00       5.57

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 9,480,800         72,054,080.00         1.06

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 2,312,100         158,378,850.00       2.34

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 3,706,800         125,104,500.00       1.85

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 6,000,000         16,080,000.00         0.24

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 15,916,100       620,727,900.00       9.17

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 684,400            62,280,400.00         0.92

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,625,400         156,867,650.00       2.32

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 4,623,700         9,016,215.00           0.13

บริษทั เอสพีซีจี จ  ากดั (มหาชน) 3,550,600         65,686,100.00         0.97

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 17,029,900       48,705,514.00         0.72

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 792,344,673.14       11.70

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2,085,200         385,762,000.00       5.70

บริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 1,497,000         25,748,400.00         0.38

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,011,300         37,165,275.00         0.55

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 5,156,900         42,286,580.00         0.62

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,628,100         92,394,675.00         1.36

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 7,870,400         39,352,000.00         0.58

บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 5,794,400         31,869,200.00         0.47

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,814,739         9,176,049.14           0.14

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 23,420,400       78,692,544.00         1.16

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 3,304,500         49,897,950.00         0.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 804,017,040.50       11.87

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 5,349,100         28,885,140.00         0.43

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 29,474,500       181,268,175.00       2.68

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 20,182,900       81,135,258.00         1.20

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4,430,835         47,409,934.50         0.70

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 17,227,900       127,486,460.00       1.88

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 3,788,800         44,707,840.00         0.66

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9,942,900         25,056,108.00         0.37

บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 9,179,400         39,471,420.00         0.58

บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 5,643,700         9,199,231.00           0.14

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 37,516,200       85,536,936.00         1.26

บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 15,554,000       46,350,920.00         0.68

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 27,176,900       87,509,618.00         1.29

ขนส่งและโลจสิติกส์ 853,584,586.00       12.61

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 38,808,100       70,242,661.00         1.04

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4,036,000         207,854,000.00       3.07

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,063,000         45,959,100.00         0.68

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 31,668,000       332,514,000.00       4.91

บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 21,298,900       197,014,825.00       2.91
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เทคโนโลยี 415,377,000.00       6.14

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 13,845,900       415,377,000.00       6.14

รวมหุ้นสามญั 6,309,155,399.64    93.20

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
งวดท่ี 20/91/63 (CB20820B) 28/08/63 300,000            299,934,035.06       4.43

งวดท่ี 21/91/63 (CB20827B) 27/08/63 60,000              59,981,413.98         0.89

งวดท่ี 17/182/63 (CB20O29A) 29/10/63 80,000              79,905,017.02         1.18

งวดท่ี 30/91/63 (CB20O29B) 29/10/63 20,000              19,975,962.35         0.30

รวมพันธบัตร 459,796,428.41       6.80

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 7,917,685,189.01 บาท) 6,768,951,828.05    100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการรับเหมาก่อสร้าง 49,118,400.00        0.67

บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 1,819,200         49,118,400.00        0.67

วสัดุก่อสร้าง 771,116,437.00      10.45

บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 6,777,300         41,002,665.00        0.56

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,701,200       81,908,400.00        1.11

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 457,300            198,468,200.00      2.69

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 542,694            129,161,172.00      1.75

 บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 8,014,400         320,576,000.00      4.34

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,420,549,169.00   32.78

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 10,985,400       389,981,700.00      5.28

บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 7,547,900         166,808,590.00      2.26

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 825,900            43,153,275.00        0.58

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 1,225,400         403,156,600.00      5.46

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 2,080,600         138,880,050.00      1.88

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 780,000            98,670,000.00        1.34

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 31,115,640       96,458,484.00        1.31

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 12,660,600       598,213,350.00      8.10

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1,008,300         136,624,650.00      1.85

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,364,700         92,117,250.00        1.25

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 4,686,600         15,559,512.00        0.21

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 2,528,000         174,432,000.00      2.36

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 23,918,600       66,493,708.00        0.90

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1,291,232,602.48   17.49

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1,642,200         349,788,600.00      4.74

บริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 1,497,000         36,227,400.00        0.49

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,299,300         76,009,050.00        1.03

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 11,383,600       97,898,960.00        1.33

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,193,700         203,598,375.00      2.76

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 6,020,000         60,802,000.00        0.82

บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 5,794,400         70,691,680.00        0.96

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,814,739         12,159,672.48        0.16

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 59,543,700       384,056,865.00      5.20

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,163,783,161.00   15.76

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ  ากดั (มหาชน) 1,600,000         38,560,000.00        0.52

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 5,349,100         25,996,626.00        0.35

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 13,484,400       103,155,660.00      1.40

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3,328,800         61,249,920.00        0.83

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 11,898,800       134,456,440.00      1.82

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 3,788,800         89,415,680.00        1.21

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9,942,900         63,137,415.00        0.86

บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 8,679,400         55,548,160.00        0.75

บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 6,189,000         22,032,840.00        0.30

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 37,516,200       107,296,332.00      1.45

บริษทั ศภุาลยั จ  ากดั (มหาชน) 3,008,700         66,191,400.00        0.90

บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 15,554,000       104,211,800.00      1.41

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 62,506,600       292,530,888.00      3.96

ขนส่งและโลจสิติกส์ 823,745,383.00      11.16

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 35,667,700       136,963,968.00      1.86

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1,029,500         74,124,000.00        1.00

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,655,800         92,617,060.00        1.25

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 18,334,000       227,341,600.00      3.08

บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 21,298,900       185,300,430.00      2.51

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 5,579,500         47,704,725.00        0.65

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 4,814,000         59,693,600.00        0.81

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เทคโนโลยี 338,659,500.00      4.59

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 10,924,500       338,659,500.00      4.59

รวมหุ้นสามญั 6,858,204,652.48   92.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี IN-RMF | 25



กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
งวดท่ี 8/182/62 (CB19822A ) 22/08/62 60,000              59,938,444.04        0.81

งวดท่ี 21/91/62 (CB19822B) 22/08/62 25,000              24,974,279.91        0.34

งวดท่ี 9/182/62 (CB19829A) 29/08/62 50,000              49,933,923.06        0.68

งวดท่ี 22/91/62 (CB19829B) 29/08/62 20,000              19,972,651.15        0.27

งวดท่ี 11/182/62 (CB19912A) 12/09/62 10,000              9,980,190.01          0.14

งวดท่ี 12/182/62 (CB19919A) 19/09/62 5,000                4,988,214.15          0.07

งวดท่ี 25/91/62 (CB19919B) 19/09/62 120,000            119,720,346.39      1.62

งวดท่ี 13/182/62 (CB19926A) 26/09/62 10,000              9,973,298.88          0.13

งวดท่ี 29/91/62 (CB19O17B) 17/10/62 105,000            104,622,584.77      1.42

งวดท่ี 17/182/62 (CB19O24A) 24/10/62 5,000                4,980,338.64          0.07

งวดท่ี 30/91/62 (CB19O24B) 24/10/62 115,000            114,547,240.26      1.55

รวมพันธบัตร 523,631,511.26      7.10

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 7,143,426,787.99 บาท) 7,381,836,163.74   100.00
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งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 230,603,336.29      184,225,311.09      
รายไดด้อกเบ้ีย 8 9,252,750.37           8,179,111.97           

รวมรายได้ 239,856,086.66      192,404,423.06      
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 120,235,927.79      113,501,082.06      
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 2,805,505.04           2,648,358.59           
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 9,618,874.23           9,080,086.67           
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 101,200.00              101,300.00              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8 4,851,102.67           4,520,039.68           

รวมค่าใชจ่้าย 137,612,609.73      129,850,867.00      
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 102,243,476.93      62,553,556.06         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (99,388,973.59) 194,069,776.60
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,387,142,736.71) 224,759,768.42

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,486,531,710.30) 418,829,545.02

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (1,384,288,233.37) 481,383,101.08

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

2563 2562
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 102,243,476.93      62,553,556.06         
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (99,388,973.59) 194,069,776.60      
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,387,142,736.71) 224,759,768.42

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (1,384,288,233.37) 481,383,101.08      
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 1,808,618,773.34   1,134,195,947.51   
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (886,745,820.46) (686,595,456.39)

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 921,872,952.88      447,600,491.12      
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (462,415,280.49) 928,983,592.20      
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 7,713,482,063.85   6,784,498,471.65   
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 7,251,066,783.36   7,713,482,063.85   

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 260,112,690.8430  242,600,872.1717  
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 66,050,934.0355    42,130,886.4210    
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (33,551,357.5489) (24,619,067.7497)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 292,612,267.3296  260,112,690.8430  

บาท

หน่วย

Agreed and Accepted 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
IN-RMF | 28



กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (1,384,288,233.37)  481,383,101.08      
ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุน (8,658,546,215.19)  (6,605,651,099.40)  
การขายเงินลงทุน 7,791,919,860.96   6,201,534,891.03   
ส่วนต ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดับญัชี (7,021,020.38) (5,848,124.15)
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 702,844.47 (4,270,978.10)
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 232,170,333.64 (224,537,547.13)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน (207,117,689.06) 205,598,083.92
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (2,064,019.79) 10,311,957.22         
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,212,627.96) 1,930,668.70
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน (197,053.09) 74,374.99
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 99,388,973.59 (194,069,776.60)
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,387,142,736.71 (224,759,768.42)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (749,122,109.47) (358,304,216.86)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 1,808,618,773.34   1,134,195,947.51   
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (886,745,820.46) (686,595,456.39)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 921,872,952.88      447,600,491.12      
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 172,750,843.41 89,296,274.26
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 348,958,063.16      259,661,788.90      
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 521,708,906.57 348,958,063.16

บาท
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 29.6543      27.9656      26.7012      24.2545      22.9106      22.4585      
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.3629        0.2432        0.2124        0.3422        0.3657        0.2714        
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.3501)      0.6698        3.2239        0.8845        0.0724        (68.8867)    
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (4.8867)      0.7757        (2.1719)      1.2200        0.9058        69.0674      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (4.8739)      1.6887        1.2644        2.4467        1.3439        0.4521        
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 24.7804      29.6543      27.9656      26.7012      24.2545      22.9106      

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) (18.50) 6.81            2.99            10.31          7.18            1.11            

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 7,251,067   7,713,482   6,784,498   5,062,956   4,286,004   3,711,218   
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.84            1.84            1.81            1.81            1.84            1.82            
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวม

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 3.21            2.72            2.55            3.18            3.52            2.94            
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) *** 147.60        118.73        129.14        111.73        105.64        77.19          

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหว่างปี
** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
        ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                              
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2551 มีจ านวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษทัจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็น
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน    

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัซ่ึงท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจอ่ืน และ/หรือลงทุนใน
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากน้ี
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 
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ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ
จ่ายล่วงหนา้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์้วยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของ
เงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง
ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุครบก าหนดภายใน     
90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายเุม่ือมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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บญัชีส่วนเกินและส่วนต ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ก าไรสะสมต้นปี            

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 23 พ.ค. 51) 436,739,558.43  374,186,002.37 

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 23 พ.ค. 51) 2,001,890,034.60  1,807,820,258.00 

รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม    

(เร่ิมสะสม 23 พ.ค. 51) 238,409,375.75  13,649,607.33 

ก าไรสะสมตน้ปี 2,677,038,968.78  2,195,655,867.70 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

6. เงนิฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4,490,449.30   10,500,272.49   0.125  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 354,131,331.21  164,456,646.52   0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 163,087,126.06  174,001,144.15   0.30  0.85 

รวมเงินฝากธนาคาร 521,708,906.57  348,958,063.16      
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7. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงิน 16,450.47 ลา้นบาท (ปี 2562: จ านวนเงิน 12,807.19 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 219.88 (ปี 2562: 
ร้อยละ 181.12) ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 
มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 120,235,927.79  113,501,082.06   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9,618,874.23      9,080,086.67   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 87,800.69          55,374.98     ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 784,047.03        664,285.88     ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 37,353.52          30,412.95   ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทุน 374,030,919.60  199,368,624.50   ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 64,890,876.70  -  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 1,370,938.07     1,230,619.10  ราคาตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   

ซ้ือเงินลงทุน -  99,637,701.00  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี  

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 10,082,577.51   11,281,227.09 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 4,490,449.30   10,500,272.49 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 588.59            2,554.07  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 283,339.14        245,441.95  
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 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 15,735,521.19  - 

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น  อีกทั้ งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรม  โดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้นกองทุนเช่ือ
ว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั                           

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคา
ของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
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10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี 
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ล าดบัท่ี รายช่ือ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

  

IN-RMF | 37



 

 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถื้อหุ้น 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

14 ส.ค. 62 บรษิทั ไทย โซล่าร ์ 
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

28 ส.ค. 62 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรื่องอื่นๆ (หากม)ี 
งดออกเสยีง 

17 ม.ค. 63 บรษิทั ยนูิ เวนเจอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ินายปณต 
สริวิฒันภกัด ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
เน่ืองจากเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัน้อยกว่า 75% 
ในรอบปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที ่
30 ก.ย. 62 
วาระที ่10 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บรษิทั เฟรเซอรส์  
พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
งดออกเสยีง 
วาระที ่13 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 ม.ค. 63 กองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพื่ออนาคต 
ประเทศไทย 

1 5 0 1 วาระที ่6 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

26 ม.ีค. 63 บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จ ากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

1 11 0 0 - 
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วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

31 ม.ีค. 63 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตัแิต่งตัง้ 
นายเพตเตอร ์บอเร่ เฟอรเ์บริด์ 
เนื่องจากเขา้ร่วมประชุมน้อยกวา่ 
75% 
วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสยีง 

31 ม.ีค. 63 บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

17 เม.ย. 63 บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่
12 เม.ย. 62 งดออกเสยีง 
วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 63 บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 63 บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 เม.ย. 63 บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร 
จ ากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่7 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

8 ม.ิย. 63 บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั
(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

19 ม.ิย. 63 บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 
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วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

19 ม.ิย. 63 บรษิทั สวนอุตสาหกรรม 
โรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

1 9 1 2 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่24 เม.ย. 2562  
งดออกเสยีง 
วาระที ่5.3.0.0 ไม่อนุมตั ินายยาซชู ิ
ทาเคซาว่า เน่ืองจากในปี 2562  
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั
น้อยกว่า 75% 
วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บรษิทั ศภุาลยั จ ากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 10 2 0 วาระที ่4.1.0.0 ไม่อนุมตั ินายฉวี ่
เกงิโหล่ว เน่ืองจากขาดคุณสมบตั ิ
จากการเขา้ร่วมประชุมบรษิทั 
น้อยกว่า 75% 
วาระที ่4.3.0.0 ไม่อนุมตั ิดร.หลี ่
เฝิง เน่ืองจากขาดคุณสมบตั ิ 
จากการเขา้ร่วมประชุมบรษิทั 
น้อยกว่า 75% 

25 ม.ิย. 63 บรษิทั เน็ตเบยจ์ ากดั 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

29 ม.ิย. 63 บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

1 ก.ค. 63 บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่11 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บรษิทั แอด็วานซ ์ 
อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ 
นายศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ ์เน่ืองจาก
เขา้ร่วมประชมุบรษิทัน้อยกว่า 75% 
วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บรษิทั การบนิกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่4 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

3 ก.ค. 63 บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

9 ก.ค. 63 บรษิทั เอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 15 1 1 วาระที ่4.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ 
คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี
เน่ืองจากเขา้ประชุมคณะกรรมการ
น้อยกว่า 75% 
วาระที ่13 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

1 8 1 1 วาระที ่5.1.0.0 ไม่อนุมตั ิ 
นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี 
ลงิค ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
อกีครัง้ เนื่องจากเขา้ประชมุน้อย
กว่า 75% 
วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่12 เม.ย. 62  
งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

13 ก.ค. 63 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ  
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรื่องอื่นๆ (หากม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บรษิทั สามารถเทลคอม 
จ ากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 
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วนัท่ี 
ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จ านวน
ครัง้ 
ท่ีเชิญ
ประชมุ 

จ านวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ
การประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก
เสียง 

20 ก.ค. 63 บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่9 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

22 ก.ค. 63 บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่7.2.0.0 ไม่อนุมตัแิต่งตัง้ 
นายวรียุทธ โพธารมกิ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก
เขา้ร่วมประชมุกรรมการบรษิทั 
ในปี 2562 น้อยกว่า 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร์
กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บรษิทั ไทย โซล่าร ์ 
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บรษิทั เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

1 15 0 0 - 

31 ก.ค. 63 บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี  
เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

1 12 0 2 วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2562 เมื่อวนัที ่28 ต.ค. 62  
งดออกเสยีง 
วาระที ่11 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1 12 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตัแิต่งตัง้ 
Afzal Bin Abdul Rahim กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก
เขา้ร่วมประชมุกรรมการบรษิทั 
น้อยกว่า 75% 
วาระที ่12 พจิารณาเรื่องอื่นๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 
 และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Conference Call, SMS  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Conference Call, Adhoc Update  
และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

 

 วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 24 สงิหาคม 2563 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 
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