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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุน่ใหม่ 

ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลดลงอยา่งรุนแรงในช่วงตน้ปี 2563 จากความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

อย่างไรกต็าม หลงัจากนัน้ ดว้ยมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องขนานใหญ่ของธนาคารกลางในหลายประเทศ ช่วยใหต้ลาดหุน้ฟ้ืนตวัไดด้ ี

โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บริการออนไลน์ หรือเกี่ยวขอ้งกบั Digitalization ของภาคธุรกจิ เช่น หุ้นที่

เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผ่าน Cloud platform บางประเภท ซึง่ราคาหุน้ปรบัตวัขึน้อย่างโดดเด่น เน่ืองดว้ยเป็นผูไ้ดร้บัผลบวกจากวกิฤตใิน

ครัง้น้ี โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเว้นระยะห่างทางสงัคมทําให้บรษิทัจํานวนมากต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารทํางาน ซึง่เป็น

การเร่งกระบวนการ Digitalization อย่างรวดเรว็ในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา   

การปรบัรปูแบบการทาํงานเป็นลกัษณะ Work-from-home ของบรษิทัจํานวนมาก ทําใหเ้กดิผลกระทบอย่างมากต่อกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิในหลายประเทศ อย่างไรกต็าม มบีรษิทัจํานวนหน่ึงทีไ่ดร้บัผลเชงิบวก อาทเิช่น บรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัธุรกรรม

ออนไลน์ ซึง่มยีอดการใชง้านเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดในช่วงครึง่แรกของปี 2563 ซึง่หลงัจากมกีารทยอยเปิดเมอืงในหลายประเทศ 

การใชง้านออนไลน์เหล่าน้ีไม่ไดล้ดลงมากนกั เน่ืองดว้ยผูบ้รโิภคมคีวามเคยชนิกบัการใชง้านบรกิารทางออนไลน์มากขึน้ รวมทัง้บรษิทั

ที่ทําธุรกจิ Software-as-a-services (SaaS) บน Cloud platform ที่ได้ประโยชน์การจากที่ผู้คนต้องทํางานจากระยะไกล เช่น 

ผู้ให้บริการ Workflow collaboration platform ซึ่งมีความจําเป็นสําหรบัการทํางานเป็นทีมจากต่างสถานที่ หรือผู้ให้บริการ 

Communication platform ซึง่บรษิทัหลายแห่งมคีวามจําเป็นต้องใชแ้อพพลเิคชัน่ใหม่ๆ ทีต่้องมกีารสื่อสารกบัลูกคา้มากขึน้ เป็นต้น 

การเพิม่ขึน้ของการใชง้านผ่านระบบ Cloud ยงัช่วยเพิม่ความต้องการบรกิารอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ระบบ Cyber Security ทีเ่น้น

สาํหรบั Cloud โดยเฉพาะ หรอืระบบฐานขอ้มลูทีม่คีวามยดืหยุ่นซึง่เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารออนไลน์ เป็นตน้   

ความต้องการบรกิารที่เพิม่ขึน้เหล่าน้ี สะท้อนไปยงัผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งหลายบรษิัทสามารถสร้าง

รายไดแ้ละกาํไรมากกว่าทีต่ลาดคาด แมจ้ะมลีกูคา้บางสว่นทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 โดยตรง ทําใหม้กีารใชจ้่ายดา้น IT ลดลง 

แต่สาํหรบับรษิทัอื่นๆ กลบัมคีวามตอ้งการมากขึน้ซึง่ช่วยชดเชยรายไดส้ว่นทีห่ายไปได ้แมร้าคาหุน้จะปรบัขึน้มามากจนหลายบรษิทัม ี

Valuation ทีต่งึตวัสาํหรบัผลประกอบการปี 2564 ไปแลว้ แต่สาํหรบัการเขา้ซือ้เพื่อลงทุนระยะยาวในตอนน้ี นับว่ายงัมคีวามน่าสนใจ

อยู ่เพราะหลายบรษิทัน่าจะสามารถสรา้งการเตบิโตของรายไดร้ะดบั 20% ต่อปีขึน้ไปไดใ้นช่วงหลายปีหลงัจากน้ี 

การประเมนิว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบเพยีงระยะสัน้หรอืยดืเยื้อออกไปนัน้ทําได้ยาก จากการเกดิ 

Second wave ของการระบาดในบางประเทศทัง้ในยุโรปและเอเชยี อย่างไรกต็าม การรายงานความคบืหน้าของผลการทดลองวคัซนี

ตา้น COVID-19 เป็นระยะๆ ทาํใหน้กัลงทุนในตลาดมองขา้มความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิทีอ่่อนแอในปี 2563 และวกิฤตคิรัง้น้ีกลบัเร่ง

ใหบ้รษิทัต่างๆ ตอ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดมากขึน้ ซึง่จะพบไดว้่ามบีรษิทัจาํนวนมากทีย่งัสามารถสรา้งการเตบิโตของรายไดจ้ากการ

เพิม่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ ในขณะทีต่น้ทุนการดาํเนินงานเมื่อเทยีบกบัรายไดม้สีดัสว่นลดลง และแมว้่า COVID-19 น้ีจะหายไป

ในอนาคต แต่แนวโน้ม Digitalization จะยงัเกดิขึน้ต่อไป เน่ืองดว้ยเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ความยดืหยุ่นใน

การทาํงานของบรษิทัต่างๆ 

สาํหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ มมีูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 เท่ากบั 693.53 ลา้นบาท หรอื 11.5221 บาท ต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดาํเนินงานยอ้นหลงัใน

รอบระยะเวลาหน่ึงปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.64  และมกีารจ่ายเงนิปันผลสาํหรบังวดวนัที ่1 สงิหาคม 2562 – 30 มถุินายน 2563 ในอตัรา 0.40 

บาทต่อหน่วย 

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ํามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ทีก่าํหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

Fund Management 

กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจํากดัเลขที ่0105535049700 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 

พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัชําระเตม็มูลค่าแลว้ และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ใหป้ระกอบธุรกจิ

หลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายช่ือผูถื้อหุ้น รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 5.0 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 26 กรกฎาคม 2561 

2. นางอตกิานต ์พานิชเกษม 26 กรกฎาคม 2561 

3. นางสาวสดุารตัน์ ทพิยเทอดธนา 26 กรกฎาคม 2561 

4. นางสาวปรยิานุช คล่องคาํนวณการ 26 กรกฎาคม 2561 

5. นางสาวชนิกานต ์ลลีาธรรมรตัน์ 26 กรกฎาคม 2561 

6. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 26 กรกฎาคม 2561 

7. นายเจฟ สธุโีสภณ 26 กรกฎาคม 2561 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 26 กรกฎาคม 2561 

9. นางสาวศริารตัน์ อรุณจติต ์ 26 กรกฎาคม 2561 

10. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 26 กรกฎาคม 2561 

11. นายปัญญพฒัน์ ประคุณหงัสติ 26 กรกฎาคม 2561 

12. นายชชัวาล สมิะธมันนัท ์ 2 มกราคม 2563 
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ข้อมลูกองทนุ

กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นกองทุนซึ่งบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั ได้รบัอนุมตัจิาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมจีาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 

500 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง

ต่างประเทศ และมนีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund)   

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารทนุต่างประเทศของบรษิทัทีท่ําธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัประโยชน์จากแนวโน้มการบรโิภค

ในอนาคต หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ีและหรอืนวตักรรมใหม่ ทีม่กีารพฒันาขึน้เพื่อรองรบัแนวโน้มการบรโิภค การดําเนินธุรกจิ 

และเศรษฐกจิในอนาคต โดยอาจลงทุนในหน่วย CIS และหรอื ETF ที่มกีารลงทุนเกี่ยวข้องกบัธุรกิจดงักล่าวด้วย เพื่อให้เกดิ net 

exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดงักล่าว โดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลอื อาจพจิารณาลงทุนใน

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น รวมถงึหุ้นของบรษิทั start up ที่เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยแีละหรอืนวตักรรมใหม่ ทัง้ในและต่างประเทศ 

รวมถงึ Derivatives และ/หรอื Structured Note 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เพื่อคนรุ่นใหม ่ตามขอ้บงัคบัทีก่ําหนดไว้

ในหนังสอืชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหน้าที่

เกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนและควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

1. เพิม่รายชื่อผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื จาํนวน 5 ราย

1) บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย)

จาํกดั

2) บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)

3) บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน

ฟินโนมนีา จาํกดั

4) บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั

2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

5) บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน

และการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

1) กาํหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีทีบ่รษิทัจดัการประสงค์

จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน โดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืการสง่หนงัสอืเพื่อขอมต ิเช่น

• การกําหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวัน

สดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มติ

• สทิธิออกเสยีง และเรื่องที่ต้องได้มติพเิศษ (มติไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมหรอืที่ส่งหนังสอื

แจง้มต)ิ

2) กาํหนดกรอบการใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหช้ดัเจนขึน้ โดยแบ่งเป็น การแกไ้ข

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทัว่ไป และการ

แก้ไขโครงการที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

ก.ล.ต. ก่อน

3) กําหนดข้อความสงวนสทิธิที่บริษัทจดัการอาจเปิดเผย

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุนว่าบริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการได ้โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. การลดและการเพิม่ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายทีก่าํหนดใน

โครงการ

1) กรณีเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าเพดานที่กําหนด ต้อง

เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ

2) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่า 5% ของเพดานทีก่าํหนด

ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั

3) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เกนิกว่า 5% ของเพดานทีก่ําหนด

จะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

4) กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทําการ

นบัจากวนัทีล่ดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

4. การเลกิกองทุน กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิหรือมแีนวโน้มว่าอาจมี

การขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการอาจใช้

ดุลยพนิิจในการพจิารณาว่าจะเลกิหรอืไมเ่ลกิกองทุนกไ็ด ้หาก

พจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

5. การวางทรพัย ์ ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิําเนาในประเทศไทยและ

ไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ

บรษิทัจดัการเป็นภูมลิาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่้องมี

การวางทรพัย ์เพื่อใหส้ามารถชาํระบญัชแีละจดทะเบยีนเลกิ

กองทุนได ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6. การลงทุนของกองทุน 1) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ปรบัคํานิยามโดย

ไม่นบัรวมบตัรเงนิฝากและใบรบัฝากเงนิ 

2) การคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นับช่วง 

30 วนัก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้

ในการจาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัคําสัง่

ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพื่อรอการลงทุน 

ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วนัทาํการ โดยต้องคํานึงถงึ

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั   

3) การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กรณีที่ขึ้น

ทะเบยีนกบั ThaiBMA ตามเกณฑ์ทีอ่อกและเสนอขาย

ตราสารหน้ี ไดร้บัการยกเวน้อตัราส่วนการลงทุนไม่เกนิ 

25% ของ NAV (product limit) 

4) การคํานวณ concentration limit สาํหรบัการลงทุนในตรา

สารหน้ี/ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

โดยบริษัทอาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ทีอ่อกใหม่แต่ยงัไม่ปรากฎ ในงบการเงนิ มารวม

กบั financial liability ตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยกไ็ด ้

5) รายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด โดยไม่ไดเ้กดิจาก

การลงทุนเพิม่ 

• ขยายเวลาการจดัส่งรายงานขา้งต้น เป็นภายใน 3 

วนัทําการนับแต่วนัที่เกดิกรณีดงักล่าวหรอืวนัที่มี

การแกไ้ขแลว้เสรจ็ต่อผูด้แูลผลประโยชน์   

• รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที ่ไม่สามารถ 

แก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีค่รบระยะเวลา

ทีก่าํหนดไว ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

B-FUTURE | 5



 

 

เรือ่ง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

7. ปรบัปรุงขอ้ความการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจาก 

การทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 

(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏบิตัิ

สําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่

เกีย่วกบัการกระทําทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบั

ลูกคา้ของบรษิทัจดัการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

บรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

8. สดัสว่นการลงทุน 

- การลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้

การบรหิารจดัการเดยีวกนั 

เปลีย่นจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็น “โดยเฉลีย่รอบปีบญัช”ี 27 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

9. เพิม่เตมิประเภททรพัยส์นิที ่ 

กองทุนลงทนุได ้

เพิม่ Private Equity 27 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

10. ปรบัปรุงนิยามของตราสารเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัหลกัสากล (UCITS) 

• Transferable securities 

• หน่วย CIS 

27 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

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 

ตัง้แต่จดัตัง้ 

วนัท่ี 26 ก.ค. 61 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 9.6836    9.8441 9.5086 - - 10.0000 

ผลการดาํเนินงานของ 

B-FUTURE 
21.62 21.43 25.64 - - 10.70 

เกณฑม์าตรฐาน2 9.43 0.01 8.82 - - 1.56 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

22.053 29.273 22.37 - - 19.02 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

19.573 36.473 26.55 - - 20.53 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

1 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถงึ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 
3 % ต่อปี 
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ประวติัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ ย้อนหลงั 3 ปี

รอบการจา่ยเงินปันผล วนัท่ีจ่ายเงินปันผล อตัราการจ่ายเงินปันผล 

26 กรกฎาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 0.26 

1 สงิหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 17 กุมภาพนัธ ์2563 0.15 

1 กุมภาพนัธ ์– 30 มถุินายน 2563 15 กรกฎาคม 2563 0.25 

อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

หมายเหต ุ: ทุกครัง้ทีจ่่ายปันผล มลูค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจาํนวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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ข้อมลูการลงทนุ ผลการดาํเนินงาน และความผนัผวนของผลการดาํเนินงานของกองทนุ CIS 

ต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุเกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

1. กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน : 31 มนีาคม 2560 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ  : ไม่กาํหนด 

นโยบายการลงทุน : ลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทัว่โลกในบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิซึง่เน้นเกีย่วกบัววิฒันาการและการ

พฒันาของปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) 

ผูจ้ดัการกองทุน : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

เวบ็ไซต ์ : https://sg.allianzgi.com 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั

ผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าใช้จ่าย (%) 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตัง้แต่ต้นปี 1 ปี 3 ปี* ตัง้แต่จดัตัง้* 

กองทุน 13.03 35.59 34.09 42.91 44.00 23.21 24.29 

ดชันีช้ีวดั 5.57 17.77 7.97 9.19 21.13 16.57 17.86 

* % ต่อปี

หุ้น 10 อนัดบัแรก 

ช่ือบริษทั อตุสาหกรรม ประเทศ % ของหุ้นทัง้หมด 

CROWDSTRIKE HLDGS INC Software United States 5.4 

ROKU INC Entertainment United States 5.0 

TESLA MTRS INC Automobiles United States 4.9 

AMAZON COM INC Internet & direct marketing retail United States 4.6 

SQUARE INC IT services United States 3.7 

SPLUNK INC Software United States 3.7 

TWILIO INC IT services United States 3.5 

LIVONGO HEALTH INC Health care technology United States 3.3 

SNAP INC Interactive media & services United States 3.2 

MONGODB INC IT services United States 2.3 

รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 39.6 
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อตัราส่วนการลงทุนแยกหมวดอตุสาหกรรม อตัราส่วนการลงทุนแยกตามประเทศ 

หมวดอตุสาหกรรม % (Portfolio) ประเทศ % (Portfolio) 

Software 23.0 United States 89.9 

Semicond. & semicond. equipm. 17.2 Australia 2.2 

IT services 13.2 Netherlands 1.3 

Entertainment 7.1 Japan 1.0 

Internet & direct marketing retail 6.4 Taiwan 1.0 

Interactive media & services 5.1 France 0.8 

Automobiles 4.9 Korea 0.5 

Health care technology 3.3   

Hotels restaurants/ leisure 2.8   

Consumer finance 2.2   

Others 11.4   

Liquidity 3.3   
 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 

มาตรวดัความเส่ียงของผลการดาํเนินงาน (ย้อนหลงั 3 ปี) 

Sharpe Ratio 0.88 Volatility 24.27% 

Tracking Error 12.36% Information Ratio 0.54 

แหล่งทีม่า: Allianz Global Investors ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

2.  กองทุน Fidelity Funds - China Consumer Fund 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน    : 23 กุมภาพนัธ ์2554 

ประเภทโครงการ    : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ    : ไม่กาํหนด 

นโยบายการลงทุน  : ลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิในประเทศจนีหรอืฮ่องกง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา 

การผลิต หรือการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน โดยกองทุนอาจลงทุน

โดยตรงในหุน้ A-Share และ B-Share 

ดชันีช้ีวดั    : MSCI China (Net) Index 

ผูจ้ดัการกองทุน   : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัสะสม 

ผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าใช้จ่าย (%) 

1 เดือน 3 เดือน ตัง้แต่ต้นปี 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จดัตัง้ 

กองทุน 8.8 16.6 11.7 19.4 25.4 55.6 126.9 

ดชันีช้ีวดั 9.4 18.7 13.3 24.5 28.6 58.9 89.8 

หุ้น 10 อนัดบัแรก 

ช่ือบริษทั อตุสาหกรรม % ของหุ้นทัง้หมด 

ALIBABA GROUP HOLDING LTD Consumer Discretionary 9.5 

TENCENT HLDGS LTD Communication Services 9.5 

PING AN INS GROUP CO CHINA LTD Financials 6.9 

JD.COM INC Consumer Discretionary 4.2 

GALAXY ENT GROUP LTD Consumer Discretionary 3.9 

TAL ED GROUP Consumer Discretionary 3.8 

NETEASE INC Communication Services 3.6 

KWEICHOW MOUTAI CO LTD Consumer Staples 3.5 

MEITUAN DIANPING Consumer Discretionary 3.4 

CHINA MOBILE LTD Communication Services 3.3 

รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 51.6 

อตัราส่วนการลงทุนแยกตาม          

ภมิูศาสตร ์

% (Portfolio) 

China 86.4 

Hong Kong 11.2 

USA 0.5 
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อตัราส่วนการลงทุนแยกหมวดอตุสาหกรรม 

หมวดอตุสาหกรรม % (Portfolio) 

Consumer Discretionary 38.1 

Communication Services 20.3 

Consumer Staples 14.3 

Financials 12.1 

Health Care 6.2 

Information Technology 3.0 

Industrials 2.4 

Materials 1.2 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 

มาตรวดัความเส่ียงของผลการดาํเนินงาน (ย้อนหลงั 3 ปี) 

Annualised Volatility 19.04% Annualised Alpha -0.07

Relative Volatility 0.92 Beta 0.90 

Sharpe Ratio: กองทุน 0.32 Annualised Tracking Error 4.52% 

Sharpe Ratio: ดชันีช้ีวดั 0.34 Information Ratio -0.20

R2 0.96 

แหล่งทีม่า: Fidelity International ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 643,598,293.39         92.80 

ประเทศจีน 56,749,328.19 8.18 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

Chinasoft International Ltd. 25,253,851.97 3.64 

Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. 9,989,160.22 1.44 

Tencent Holdings Ltd. 21,506,316.00 3.10 

ประเทศลกัเซมเบิรก์ 525,609,798.73 75.79 

หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 

Fidelity Funds - China Consumer Fund 242,601,785.55 34.98 

Allianz Global Artificial Intelligence 283,008,013.18 40.81 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 55,084,452.70 7.94 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

Alibaba Group Holding Ltd. 32,123,857.77 4.63 

Lululemon Athletica Inc. 10,162,640.67 1.47 

Microsoft Corp. 12,797,954.26 1.85 

เงินฝากธนาคาร 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 3,467,101.96 0.50 

สกุลเงนิดอลลารฮ์่องกง 2,687,611.81 0.39 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ 50,347,033.42           7.26 

พนัธบตัร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,998,056.92 0.72 

เงินฝากธนาคาร 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA 40,147.54 0.01 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) 45,308,828.96 6.53 

 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 693,533,744.80  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 11.5221 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทนุในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 5.00 0.72 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทั

เงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

0.04 0.01 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

หรอืทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คุีณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุน

ของกองทุน 

- - 

สดัสว่นการลงทุนสงูสดุ (upper limit) ในกลุ่ม 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนสงิหาคม 

2563 

- - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือเงินฝากท่ี

กองทนุลงทนุหรือมีไว้เป็นรายตวั                                                                                                                

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้/ 

ผู้รบัรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

มลูค่าหน้าตัว๋ มลูค่า 

ตามราคาตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/09/20 AAA 5,000,000.00 4,998,056.92 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 40,147.54 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA+(tha) - 29,556,206.09 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ - - AA+(tha) - 15,752,622.87 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัทาํโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คาํอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีสุ่ด 

มคีวามสามารถสงูสุดในการชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกาํหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ

ชาํระหนี้ไดต้ามกาํหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการชาํระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

• อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน*              

(Fund’s Direct Expenses) 

จาํนวนเงิน             

หน่วย : พนับาท 

รอ้ยละของ              

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   8,510.01 1.500 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 170.20 0.030 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 283.67 0.050 

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 808.97 0.143 

ค่าบรกิาร (Service Charge) 132.56 0.023 

ค่าไปรษณียากร (Postage Stamp) 112.25 0.020 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 356.57 0.063 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ** (Other Expense) 251.36 0.044 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด***    10,269.01 

 

1.810 

 1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการคาํนวณ 
2 ค่าใชจ่้ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 224,176,222.71 

  567,302,565.36 
   

PTR = 0.40 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 

เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตํ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สูง  ดงันัน้ ทรพัย์สนิทีนํ่ามาคํานวณ

รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัย์สนิประเภททีโ่ดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น 

โดย PTR คาํนวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนใน

รอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง) จาํกดั 45.45 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ฮ่องกง) จาํกดั (มหาชน) 30.63 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (สหรฐัอเมรกิา) จาํกดั (มหาชน) 15.09 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ญีปุ่่ น) จาํกดั (มหาชน) 5.37 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 1.79 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.67 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 381,534.87 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน 

เสนอ   ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุน่ใหม่ 

ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เพื่อคนรุ่นใหม่ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบ

กระแสเงนิสด และข้อมูลทางการเงนิที่สาํคญัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

สรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั  

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ ณ วนัที่ 31 

กรกฎาคม 2563 ผลการดําเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญั

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อ

ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี

ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวาม

ขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารเพื่อใหผู้บ้รหิารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 

 

B-FUTURE | 20



ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบ

การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงาน

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้

เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสาํคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนั

จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้

ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิ

จากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า

ความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่

อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้า

ขา้พเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง

ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
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ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่

ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กองทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน

ไว ้ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 
(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต)้                                              

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั 

กรุงเทพฯ 24 สงิหาคม 2563 
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทุน 517,938,137.60 บาท

ในปี 2563 และ 574,209,534.69 บาท ในงวด 2562) 3, 7, 8, 11 642,441,636.54 559,391,502.27     

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 6, 7, 11 47,090,091.14 32,294,470.69

ลกูหนี�

จากดอกเบี�ย 7 4,652.47 13,601.51

จากการขายเงนิลงทุน 11 18,608,111.54 - 

ลกูหนี�จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 9, 11 1,015,958.80        965,064.80 

ลกูหนี�อื�น 11 922,274.23 911,473.25 

รวมสนิทรพัย์ 710,082,724.72 593,576,112.52

หนี�สิน

เจา้หนี�

จากการซื�อเงนิลงทุน 11 10,015,796.56 - 

จากการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 4,183,368.32 2,082,835.47

เจา้หนี�จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 9, 11 39,919.00            48,141.10            

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 948,019.16 940,239.02

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 697.87 - 

เจา้หนี�อื�น 7 117,927.59 9,084.40              

หนี�สนิอื�น 1,243,251.42 27,330.97

รวมหนี�สนิ 16,548,979.92 3,107,630.96

สินทรพัยส์ทุธิ 693,533,744.80 590,468,481.56

สินทรพัยส์ทุธิ:

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 601,913,865.12 620,981,689.82

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 11,206,255.04 (541,102.18)

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 4 80,413,624.64 (29,972,106.08)

สินทรพัยส์ทุธิ 693,533,744.80 590,468,481.56

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย 11.5221              9.5086 

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 60,191,386.5123   62,098,168.9817   

บาท

งบดลุ

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นประเทศ

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที� 22/91/63 - CB20903C 03/09/63 5,000             4,998,056.92        0.78

รวมพนัธบตัร 4,998,056.92          0.78

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 4,998,056.92          0.78

เงินลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั

Chinasoft International Ltd 1,061,000       25,253,851.97       3.93

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 17,000           9,989,160.22        1.56

Tencent Holdings Ltd 10,000           21,506,316.00       3.35

Alibaba Group Holding Ltd 4,100             32,123,857.77       5.00

Lululemon Athletica Inc 1,000             10,162,640.67       1.58

Microsoft Corp 2,000             12,797,954.26       1.99

รวมหุ้นสามญั 111,833,780.89      17.41

หน่วยลงทุน

Fidelity Funds - China Consumer Fund 342,550.01     242,601,785.55     37.76

Allianz Global Artificial Intelligence 439,079.503    283,008,013.18     44.05

รวมหน่วยลงทุน 525,609,798.73      81.81

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 637,443,579.62      99.22

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 517,938,137.60 บาท) 642,441,636.54      100.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นประเทศ

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แฟชั �น 6,661,375.00                  1.19

บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 231,700          6,661,375.00               1.19

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ

เทคโนโลยี 6,200,000.00                  1.11

บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 200,000          6,200,000.00               1.11

รวมหุ้นสามญั 12,861,375.00                2.30

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดที� 20/91/62 - CB19815B 15/08/62 5,000             4,996,770.58               0.89

งวดที� 30/91/62 - CB19O24B 24/10/62 5,000             4,979,943.79               0.89

รวมพนัธบตัร 9,976,714.37                  1.78

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นประเทศ 22,838,089.37                4.08

เงินลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั

Fast Retailing Co., Ltd 800                14,850,483.60             2.66

China Education Group Holdings Ltd 410,200          19,816,044.15             3.54

Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd 65,500           11,820,694.94             2.11

Shenzhou International Group Holdings Ltd 34,000           14,515,254.50             2.60

Ctrip.com International, Ltd 4,500             5,392,454.22               0.96

ZTO Express Cayman Inc 28,300           17,095,472.49             3.06

รวมหุ้นสามญั 83,490,403.90                14.93

หน่วยลงทุน

Fidelity Funds - China Consumer Fund 336,558.81      196,686,792.77            35.16

Allianz Global Artificial Intelligence 581,562.593    256,376,216.23            45.83

รวมหน่วยลงทุน 453,063,009.00              80.99

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 536,553,412.90              95.92

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 574,209,534.69 บาท) 559,391,502.27              100.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2562
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หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน 3

รายไดเ้งนิปันผล 898,266.50 1,117,905.95

รายไดด้อกเบี�ย 7 166,084.18 942,266.79

รายไดอ้ื�น 12 3,993,516.02        4,076,276.16          

รวมรายได้ 5,057,866.70 6,136,448.90

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 9,105,707.98 10,237,724.33

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 182,114.25 204,754.57

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5, 7 303,523.67 341,257.51

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 51,000.00 50,000.00

ภาษเีงนิได้ 10,575.73            - 

คา่ใชจ้า่ยอื�น 7 1,330,994.54 9,656,158.25

รวมคา่ใชจ้า่ย 10,983,916.17 20,489,894.66

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (5,926,049.47) (14,353,445.76)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน 6,606,084.71 653,050.75

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทุน 139,321,531.36 (14,818,032.42)

กําไร(ขาดทุน)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ (7,847,981.00) 14,461,055.00

กําไรสทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 9, 11 59,116.10 916,923.70

กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 360,678.76 (896,106.49)

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ�นและที�ยงัไม่เกิดขึ�น 138,499,429.93 316,890.54

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 132,573,380.46 (14,036,555.22)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 กรกฎาคม 2563

บาท

B-FUTURE | 26



            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2563 2562

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนสทุธจิากการลงทุน (5,926,049.47) (14,353,445.76)

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน 6,606,084.71 653,050.75

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทุน 139,321,531.36 (14,818,032.42)

กําไร(ขาดทุน)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ (7,847,981.00) 14,461,055.00

กําไรสทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 59,116.10 916,923.70

กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 360,678.76 (896,106.49)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 132,573,380.46 (14,036,555.22)

การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 10) (22,187,649.74) (15,935,550.86)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูคา่หน่วยลงทุนเริ�มแรก - 649,863,216.97

มลูคา่หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 203,291,819.14 131,444,989.88

มลูคา่หน่วยลงทุนที�รบัซื�อคนืในระหวา่งปี (210,612,286.62) (160,867,619.21)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธขิองทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (7,320,467.48) 620,440,587.64

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี 103,065,263.24 590,468,481.56

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 590,468,481.56     - 

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 693,533,744.80 590,468,481.56

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริ�มแรก / ณ วนัตน้ปี 62,098,168.9817 64,986,320.5048

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 18,974,841.1736 13,726,443.4156

หกั : หน่วยลงทุนที�รบัซื�อคนืในระหวา่งปี (20,881,623.6430) (16,614,594.9387)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 60,191,386.5123 62,098,168.9817

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 กรกฎาคม 2563
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2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 132,573,380.46 (14,036,555.22)

ปรบักระทบการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงนิลงทุน (223,728,578.23)    (1,125,037,744.53)   

การขายเงนิลงทุน 286,685,623.54     552,069,406.68 

สว่นตํ�ามลูคา่ตราสารหนี�ตดับญัชี (79,563.51) (588,146.09)

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากดอกเบี�ย 8,949.04 (13,601.51)

การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�จากการขายเงนิลงทุน (18,608,111.54) - 

การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�อื�น (10,800.98) (911,473.25)

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 10,015,796.56 - 

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�จากการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 2,100,532.85 2,082,835.47

การเพิ�มขึ�นในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7,780.14              940,239.02            

การเพิ�มขึ�นในภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 697.87 - 

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�อื�น 108,843.19          9,084.40 

การเพิ�มขึ�นในหนี�สนิอื�น 1,215,920.45        27,330.97              

รายการกําไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน (6,606,084.71)       (653,050.75)           

รายการ(กําไร)ขาดทุนสทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทุน (139,321,531.36) 14,818,032.42

กําไรสทุธทิี�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ (59,116.10) (916,923.70)

ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 35,989.23 264,179.83

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 44,339,726.90 (571,946,386.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มลูคา่หน่วยลงทุนเริ�มแรก - 649,863,216.97

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 203,291,819.14 131,444,989.88

การรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (210,612,286.62) (160,867,619.21)

การแบ่งปันสว่นทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (22,187,649.74) (15,935,550.86)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (29,508,117.22) 604,505,036.78

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ�นสทุธิ 14,831,609.68 32,558,650.52

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 32,294,470.69      - 

กระทบยอดรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (35,989.23) (264,179.83)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 47,090,091.14 32,294,470.69

งบกระแสเงินสด

บาท
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2563 2562

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก - 10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 9.5086 -               

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธ ิ* (0.1005) (0.2155)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน ** 0.1199 (0.0328)

รายการกาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน ** 2.5289 0.7435

ขาดทุนสทุธทิี�เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ ์** (0.1424) (0.7256)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ ์** 0.0011 (0.0460)

กาํไรสทุธจิากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ** 0.0065 0.0450

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทั �งสิ�น 2.4135 (0.2314)

หกั : การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (0.4000) (0.2600)

มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิปลายปี 11.5221 9.5086

อตัราสว่นของกาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 23.40 (2.24)

อตัราสว่นการเงนิที�สาํคญัและขอ้มลูประกอบเพิ�มเตมิที�สาํคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 693,534         590,468 

อตัราสว่นของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.94              3.27 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 0.89              0.98 

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของการซื�อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) *** 75.97 124.33          

ข้อมลูเพิ�มเติม

* คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที�จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี�ยระหวา่งปี

** ขอ้มลูต่อหน่วยที�รายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทุน

จากการลงทุนที�เกดิขึ�นในระหวา่งปี เนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื�อขายหน่วยลงทุนนั �นขึ�นอยูก่บัความผนัผวน

ของราคาตลาดของเงนิลงทุนในระหวา่งปี

*** ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนในตั �วสญัญาใชเ้งนิ และการซื�อขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซื�อหรอื

        ขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิซึ�งไมร่วมถงึการซื�อโดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซื�อคนื

บาท

ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นเพื่อคนรุน่ใหม่ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 มจีํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท 

(แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

(“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมนีโยบายลงทุน

ในตราสารทุนต่างประเทศของบรษิัทที่ทําธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งหรอืไดร้บัประโยชน์จากแนวโน้มการบรโิภคในอนาคต  

เทคโนโลย ี และหรอืนวตักรรมใหม่ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุน ทัง้น้ีกองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ ์(Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 

จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

กองทุนมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วน  

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงนิของกองทุนจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวาม และแนวปฏบิตัทิางการ

บญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวิชาช ีพบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปของประเทศไทย 

นอกจากน้ีงบการเงนิไดจ้ดัทําขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 106 เรื่อง 

“การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” 

เน่ืองจากกองทุนไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนเมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 ดงันัน้รอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุนในงวด 

2562 จงึยาวกว่าหน่ึงปี เป็นเหตุใหจ้ํานวนทีนํ่ามาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัจํานวนของปีปัจจุบนัที่

แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด ขอ้มูลทางการเงนิที่สาํคญั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

งบการเงนิของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัทํางบการเงนิดงักล่าวเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกบั

ภาษาไทย กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กองทุนได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซึ่ง

มีผลบงัคบัใช้สาํหรบังบการเงนิที่มรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิาง

บญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มดีงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับ 

หรอืจ่ายล่วงหน้า 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัิน้ีไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิของ

กองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบักองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตัิทางบญัชีสําหรบักองทุนรวมและกองทุนสํารอง     

เลี้ยงชพี ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน ซึ่งให้ถอืปฏบิตัิกบังบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ใน

หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว 

3. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

การแบ่งปันสว่นทุน 

กองทุนจะบนัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจา่ยเงนิปันผล 

การวดัค่าเงนิลงทุน 

เงนิลงทุนจะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์ดว้ยจํานวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที่กองทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอ

หน่วยลงทุนครัง้ล่าสดุ ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- หลกัทรพัย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครัง้

ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- หลกัทรพัย์ที่เป็นตราสารหน้ี แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนใชว้ธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหน้ี ซึง่มอีายุครบกําหนดภายใน 90 

วนั นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนัน้ไม่แตกต่างจาก

ราคาทุนตดัจาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 

กาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายไดน้บัแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั  
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รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

บญัชสี่วนเกนิและส่วนลดมูลค่าตราสารหน้ีตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีต่ดัจําหน่ายน้ีแสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่าํหน่ายเงนิลงทุน 

บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้ปี แปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อ

ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิน้ปี กําไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จากสญัญาอนุพนัธ์ทีย่งัไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรบัสญัญาอนุพนัธค์ง

คา้ง ณ วนัสิน้ปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนุพนัธท์ีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมใน

ลกูหน้ีหรอืเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธใ์นงบดุล 

กาํไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

ภาษเีงนิได ้

กองทุนเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรษัฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก่้อน

หกัรายจ่าย โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัช ี

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในการจดัทํางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณ

การทางบญัชจีะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 

4. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 บาท 

 2563 

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) (14,353,445.76) 

รายการกาํไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) 653,050.75 

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) (14,818,032.42) 

กาํไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) 14,461,055.00 

กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) 916,923.70 

ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) (896,106.49) 

การแบ่งปันสว่นทุนสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ค. 61) (15,935,550.86) 

ขาดทุนสะสมต้นปี (29,972,106.08) 
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5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่าย  อตัรารอ้ยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกนิ 2.14 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  ไม่เกนิ 0.0428 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไม่เกนิ 0.0535 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุน 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบี้ย (%) 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด        

เงนิทีด่แูลโดย JPMorgan Chase Bank, N.A.        

– เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 3,488,504.50  6,283,675.20  -  - 

เงินฝากธนาคาร        

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 33,737,705.75  2,460,029.53  0.125  0.375 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 9,823,743.58  11,464,401.77  0.30  0.40 

ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 40,137.31  12,086,364.19  0.30  0.85 

   รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 47,090,091.14  32,294,470.69     

7. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคญักับบริษัทจดัการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ

กรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทุน รายการทีส่ําคญัดงักล่าวสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

และ 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,105,707.98  10,237,724.33  ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)     

ดอกเบีย้รบั 9,128.71  16,705.75  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 303,523.67  341,257.51  ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 43,878.69  38,994.97  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบรกิารอื่น ๆ 201,159.17  135,999.71  ราคาตลาด 

ซือ้เงนิลงทุน -  194,733,837.35  ราคาตลาด 

ซือ้เงนิตราต่างประเทศ -  10,847,904.00  ตามทีร่ะบุในสญัญา 

ขายเงนิตราต่างประเทศ 76,212,399.77  71,087,753.97  ตามทีร่ะบุในสญัญา 

 

     

B-FUTURE | 33



 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ค่านายหน้า -  3,934.28  ราคาตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

ซือ้เงนิลงทุน -  19,928,399.80  ราคาตลาด 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 850,233.79  858,317.14 

เจา้หน้ีอื่น 117,927.59  9,084.40 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 33,737,705.75  2,460,029.53 

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้ 1,868.66  917.69 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 10,839.45  7,874.57 

8. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจํานวน

เงนิ 510.41 ล้านบาท (งวด 2562: จํานวนเงนิ 1,677.11 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 90.07 (งวด 2562: 

ร้อยละ 267.27) ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 

9. สญัญาอนุพนัธ ์

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 กองทุนมสีญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืจํานวน 7.23 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา เพื่อแลกเปลีย่นกบัเงนิจาํนวน 226.68 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมสีญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืจํานวน 7.20 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา เพื่อแลกเปลีย่นกบัเงนิจาํนวน 222.04 ลา้นบาท 

10. การแบ่งปันส่วนทุน 

เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2563 กองทุนไดจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหน่วยละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิ 13.10 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 กองทุนไดจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหน่วยละ 0.15 บาท รวมเป็นเงนิ 9.09 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม 2562 กองทุนไดจ้า่ยเงนิปันผลในอตัราหน่วยละ 0.26 บาท รวมเป็นเงนิ 15.94 ลา้นบาท 

11. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็กําไรหรอื

การคา้ 
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มลูค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทุน ณ วนัทีใ่นงบการเงนิสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้

สนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาทีซ่ือ้ขายกนัใน

ตลาด ดงันัน้กองทุนเชื่อว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจาก

มลูค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระสาํคญั 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยคอืโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง เมื่ออตัราดอกเบี้ยใน

ท้องตลาดมกีารเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิม่สูงขึน้ ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และ

หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหน้ีมอีายุยาวเท่าไร ราคาของ

ตราสารหน้ีนัน้กจ็ะมคีวามอ่อนไหวต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากกองทุนมลีกูหน้ี อย่างไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทุน จงึ

ไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หน้ี 

 

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมบีญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดงัน้ี 

 จาํนวนเงิน 

รายการ 2563  2562 

เงนิลงทุน (มลูค่ายุตธิรรม)    

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 18,604,243.47  15,469,095.56 

เยน -  52,440,000.00 

ดอลลารฮ์่องกง 14,090,810.00  11,750,985.00 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร    

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 111,078.78  195,277.55 

ดอลลารฮ์่องกง 5,325.78  71,407.45 

ลกูหน้ีจากการขายเงนิลงทุน    

ดอลลารฮ์่องกง 3,148,919.73  - 

ลกูหน้ีอื่น    

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 29,547.76  29,649.12 

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทุน    

ดอลลารฮ์่องกง 2,486,913.78  - 

กองทุนได้ทําสญัญาอนุพนัธ ์เพื่อคุ ้มครองความเสี ่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของเง ินลงทุนที ่เป็นเง ินตรา

ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 
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ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งด้านตลาดเน่ืองจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดงักล่าวขึน้อยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรอืด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทที่ออกตราสาร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ประเภทของธุรกจิของผู้ออก ตราสารว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจทําให้

ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การกระจาย

ประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน 

12. รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่น ได้แก่ การจ่ายคนืค่าธรรมเนียมในการจดัการในต่างประเทศใหก้บักองทุนตามอตัราทีต่กลงร่วมกนัใน

สญัญา 

13. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนเมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2563 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวมในช่วงหน่ึงปี 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (http://www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทนุ 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถื้อหุ้น 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ี 

ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จาํนวน

ครัง้ท่ี

เชิญ

ประชมุ 

จาํนวนครัง้ท่ีลงมติ 

ตามวาระการประชมุ 

บนัทึกเหตผุลกรณีไม่เหน็ด้วย 

หรอืงดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออก

เสียง 

25 ต.ค. 62 Ctrip.com International, Ltd. 1 1 0 0 - 

28 พ.ย. 62 Fast Retailing Co., Ltd. 1 12 0 0 - 

22 พ.ค. 63 Sunny Optical Technology 

Group Co., Ltd. 

1 10 0 0 - 

28 พ.ค. 63 Shenzhou International 

Group Holdings Ltd. 

1 10 0 0 - 

22 ม.ิย. 63 Chinasoft International Ltd. 1 10 0 0 - 

25 ม.ิย. 63 บมจ. เน็ตเบย ์ 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. ซาบน่ีา 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ิ                 

นางสชุญัญา ธนาลงกรณ์ เน่ืองจาก

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั

น้อยกว่า 75% 

วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-FUTURE | 39



 

 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

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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