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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 
 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 
 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 
 ในเดอืนสุดทา้ยของปี 2563 ตลาดหุน้โลกปรับตัวเพิม่ขึน้ 4.1% และตลาดหุน้ไทยปรับตัวเพิม่ขึน้ 2.9% ส่งผลให ้
ผลตอบแทนปี 2563 ของตลาดหุน้โลกอยู่ที ่14.1% และตลาดหุน้ไทย ผลตอบแทนตดิลบลดลงเหลอื -8.3% ปัจจัยทีเ่ป็นแรงส่ง
ในชว่งสดุทา้ยของปียังคงเป็นความคาดหวังเชงิบวกจากวัคซนีตา้นเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 
ในปี 2564 โดยการเริม่แจกจ่ายวัคซนีไปยังประเทศต่างๆ นัน้ ช่วยลดความกังวลต่อสถานการณ์ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ท่ัวโลก 
รายใหมท่ียั่งคงอยูใ่นระดับสงู ขณะทีน่าย Joe Biden ไดร้ับเลอืกเป็นประธานาธบิดคีนใหมข่องสหรัฐอเมรกิา ชว่ยหนุนบรรยากาศ
การคา้โลกและเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ 
 แนวโนม้การลงทุนในปี 2564 นัน้ แมร้ะดับ Valuation ของตลาดหุน้ต่างๆ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ อันเป็นผล
จากการทีผ่ลประกอบการที่ไดร้ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ ขณะทีร่ะดับดัชนีไดร้ับแรงหนุนจากสภาพคล่องทางการเงนิของโลก
และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิจากธนาคารกลางหลักๆ แตก่ารทีเ่ศรษฐกจิโลกในปี 2564 มแีนวโนม้ฟ้ืนตัว โดยกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที ่5.2% ฟ้ืนขึน้จากปี 2563 ที ่-4.4% จะสง่ผลใหผ้ลประกอบการ
โดยรวมมแีนวโนม้ปรับตัวดขีึน้ และลดความรอ้นแรงของระดับ Valuation ลงได ้สําหรับภาวะอัตราดอกเบีย้ในปี 2564 ยังคงมี
นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย จากการทีธ่นาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปลีย่นมาใชเ้ป้าหมายเงนิเฟ้อเฉลีย่ที ่2% ซึง่จะทําให ้
อัตราดอกเบีย้มแีนวโนม้ต่ํานานขึน้และยังไม่กลับมาขึน้ดอกเบีย้ในเร็วๆ นี้ ทําใหโ้ดยภาพรวมยังเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนใน
สนิทรัพยเ์สีย่ง 
 ทัง้นี ้กระแสเงนิลงทุนมมีุมมองเชงิบวกมากขึน้ต่อหุน้ในกลุ่มวัฏจักร (Cyclicals) ทัง้จากการทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิโลกมากกว่าหุน้กลุ่มอื่นๆ รวมถงึระดับ Valuation ที่ยังมีการปรับขึน้ไม่มากเมื่อเทียบกับหุน้ที่นําดัชนีในปีที่ผ่านมา 
อย่างกลุ่มเทคโนโลย ีโดยหุน้ในกลุ่มวัฏจักรนัน้ ไดแ้ก ่สถาบันการเงนิ พลังงาน หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วกับภาคการท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
ทําใหก้ลุม่ประเทศทีกํ่าลังพัฒนา (EM) ซึง่มสีดัสว่นอตุสาหกรรมดังกลา่วสงูกว่า กลุม่ทีพ่ัฒนาแลว้ (DM) จงึมแีนวโนม้ปรับตัวได ้
ดกีวา่ในระยะขา้งหนา้  
 ดา้นตลาดหุน้ไทย ในชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของปี 2563 เริม่มกีระแสเงนิลงทนุไหลเขา้ตลาดหุน้มากกวา่ 3 หมืน่ลา้นบาท 
ซึง่เป็นการซือ้สทุธคิรัง้แรกในรอบ 15 เดอืน สะทอ้นความคาดหวังการฟ้ืนตัวของภาคท่องเทีย่วหลังมีการคน้พบวัคซนีตา้นเชือ้ 
COVID-19 ถงึแมว้่าจะมีการกลับมาแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ในประเทศอกีครัง้ ซึง่ทําใหภ้าครัฐตอ้งใชม้าตรการบังคับ 
ปิดกจิการบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่เชือ่ว่าในรอบนี้ ตลาดหุน้ไทยจะไม่เกดิแรงขายรุนแรง
เหมือนกับในช่วงเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา เนื่องดว้ยนักลงทุนสามารถประเมนิผลกระทบของมาตรการในลักษณะนี้ไดช้ัดเจนขึน้ 
เมือ่เทยีบกับรอบแรก ซึง่ชว่ยใหไ้ม่ตอ้งปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการดว้ยมมุมองทีเ่ป็นลบมากเกนิไป ประกอบกับการที่
ภาครัฐมแีนวโนม้จะใชแ้นวทางดําเนนิการที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยคํานงึถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิไปดว้ย อกีทัง้ยังมคีวามหวัง
ของวัคซนีเพิม่เขา้มาอีก ดังนั้น ถา้มีแรงขายหุน้ในครัง้นี้ น่าจะเกดิขึน้กับธุรกจิบางประเภทที่ไดร้ับกระทบโดยตรงมากกว่า 
การขายทัง้กระดานแบบทีเ่คยเกดิขึน้ และน่าจะเป็นการปรับตัวลงในชว่งสัน้ 
 เศรษฐกจิไทยในปี 2564 มแีนวโนม้ฟ้ืนตัวขึน้เป็นลําดับ เป็นไปในทศิทางเดยีวกับเศรษฐกจิโลก โดยภาคการสง่ออกเริม่
เห็นการฟ้ืนตัว ขณะทีม่าตรการจากทางภาครัฐทีม่มีาอย่างต่อเนื่องนัน้ช่วยประคับประคองกําลังซือ้ในประเทศไดใ้นปีนี้ การใชจ่้าย
ภาครัฐจากมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคม และการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จะเริม่เขา้สู่การก่อสรา้งถูกคาดหวังว่าจะ 
เป็นตัวขับเคลือ่นเศรษฐกจิของไทย ขณะทีภ่าคการท่องเทีย่ว ยังคงขึน้อยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดและการแจกจ่ายวัคซนี 
ตา้นเชือ้ COVID-19 ของโลก วา่จะสามารถทําใหป้ระเทศไทยสามารถเปิดภาคการทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้หรอืไม ่
 ปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม ไดแ้ก ่ภาพการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก การดํารงตําแหน่งประธานาธบิดขีองนาย Joe Biden และ
นโยบายต่างๆ ที่จะตามมา รวมถงึสถานกาณ์การแพร่ระบาด การแจกจ่าย และประสทิธภิาพของวัคซนีตา้นเชือ้ COVID-19 เป็นตน้  
กลยุทธ์การลงทุนยังตอ้งมีความ Selective จากระดับ Valuation ของตลาดโดยรวมที่มีความตงึตัว โดยถ่วงน้ําหนักระหว่าง 
หุน้เตบิโต (Growth) ที่มีแนวโนม้ของผลประกอบการที่ด ีและหุน้วัฏจักร (Cyclicals) ที่จะไดร้ับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลก 
 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ธันวาคม 2562  ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2563  กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว มมีูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิ ณ วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2563  เทา่กับ 56,235.50  ลา้นบาท หรอื 36.3581 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั  
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

 
 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 5,000 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน 

กองทุนลงทุนในหุน้สามัญของบรษัิทจดทะเบยีนที่มปัีจจัยพืน้ฐานแข็งแกร่ง มศัีกยภาพสงูในการใหผ้ลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงนิฝาก ทัง้นี้ กองทุนจะ 
ไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว ตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไว ้
ในหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่เก็บ
รักษาทรพัยส์นิของกองทนุและควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่างใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

เพิม่รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย 
หรอืรบัซือ้คนื 

บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรุงขอ้ความการรบัผลประโยชน์
ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใช ้
บรกิารบุคคลอืน่ (Soft Dollar/  
Soft Commission) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรือ่ง แนวทางปฏบัิติ
สําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่กีย่วกับ
การกระทําทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับลกูคา้ของ
บรษัิทจัดการ และการลงทนุเพือ่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ 

16 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์
ทางภาษขีองกองทนุ LTF 

แกไ้ขขอ้ความเพือ่รองรับการยกเลกิสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ของกองทนุ LTF ในปี 2562 
 ตัดขอ้ความเกีย่วกับการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และ

ยกเลกิหลักเกณฑก์ารจัดสง่และแจกจ่ายคูม่อืการลงทนุ 
 ตัดขอ้ความเกีย่วกับการแปลงสภาพจากประเภทกองทนุ

รวมหุน้ระยะยาวเป็นประเภทกองทนุรวม 
ตราสารทนุทั่วไป รวมถงึการแกไ้ขชือ่กองทนุ 
 ตัดขอ้ความการออกหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ 
 ปรับปรุงขอ้ความเกีย่วกับขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  เพิม่ขอ้ความเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางปฏบัิติ
สําหรับเงนิลงทนุของกองทนุ LTF ทีแ่ยกเป็น 2 สว่น คอื
เงนิลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม 2563 และเงนิลงทนุตัง้แต่
วันที ่1 มกราคม 2563 
 เพิม่ขอ้ความสงวนสทิธหิากอนาคตเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่น

หนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุน้ระยะยาวกับกองทนุรวม
ประเภทอืน่ใดได ้

2 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อรองรับการเปิดใหบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุน
เปิดทั่วไปของกองทนุบัวหลวงได ้

2 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

แกไ้ขวธิปีฏบิตักิรณีแยกเงนิลงทนุของ
กองทนุ LTF เป็น 2 สว่น 
(เงนิลงทนุกอ่น 1 มกราคม 2563 และ
เงนิลงทนุต ัง้แต ่1 มกราคม 2563) 

 กรณีมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอกับมูลค่า
ขัน้ต่ําของกองทนุปลายทาง  
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกับกองทุนเปิดทั่วไปภายใตก้าร

จัดการของบรษัิทจัดการ 
 การบันทกึบัญชเีงนิลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 การออกหนังสอืรับรองการโอนหน่วย 
 แนวทางการใชดุ้ลยพนิิจของบรษัิทจัดการในการโอนยา้ย

หน่วยกรณีเลกิกองทนุ 
 สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ 

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

ปรบัปรุงรายชือ่ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

เดมิ บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) 
เปลีย่นเป็น บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 

8 กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 

การยกเลกิหลกัเกณฑข์อ้จํากดั 
การถอืหนว่ยลงทนุ 

 ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ไมว่า่จะ
เป็นบคุคลใดบุคคลหนึง่หรอืกลุม่บุคคลเดยีวกัน 
 ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การจํากัดการ

จัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลกิการรายงานตอ่
สํานักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุ
กรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัด รวมทัง้ยกเลกิการจํากัด
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการรับเงนิปันผล 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง โดย 

ไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นทีถ่อืเกนิ  
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 53 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 34.6051 35.9861 41.3617 43.6175 34.0722 17.5830 

ผลการดําเนนิงานของ B-LTF 5.07 1.03 -12.04 -5.88 1.31 7.53 

เกณฑม์าตรฐาน2 7.76 5.71 -8.37 -3.01 3.97 6.96 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

20.003 18.073 26.02 17.01 14.67 15.30 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.613 17.933 29.00 18.83 16.32 16.69 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 

2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  56,315,324,429.63 100.14 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ยานยนต ์      

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

251,044,056.00 0.45 

ธนาคาร      

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

230,195,520.00 0.41 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

1,895,870,600.00 3.37 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

534,831,000.00 0.95 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

195,634,520.00 0.35 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,944,954,000.00 3.46 

พาณิชย ์      

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,265,785,625.00 4.03 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,402,824,050.00 4.27 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 582,130,250.00 1.04 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

1,587,130,875.00 2.82 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

182,829,900.00 0.33 

วสัดุกอ่สรา้ง      

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

142,488,220.00 0.25 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

1,852,216,300.00 3.29 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

205,118,550.00 0.36 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1,839,754,700.00 3.27 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

394,183,440.00 0.70 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

17,512,840.00 0.03 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

764,580,950.00 1.36 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

915,191,200.00 1.63 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

2,232,662,400.00 3.97 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

476,147,475.00 0.85 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,199,397,850.00 2.13 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

4,791,484,000.00 8.52 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

1,664,738,550.00 2.96 

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

71,572,076.00 0.13 

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

144,883,118.00 0.26 

แฟช ัน่      

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

211,955,480.00 0.38 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์      

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) - 74,872,090.00 0.13 

อาหารและเครือ่งดืม่      

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 
 

67,985,220.00 0.12 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,243,468,400.00 2.21 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

1,394,491,104.00 2.48 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

423,940,050.00 0.75 

การแพทย ์      

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

2,244,660,200.00 3.99 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,327,655,550.00 2.36 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

92,853,265.00 0.17 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

252,792,600.00 0.45 

วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร      

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 313,206,348.00 0.56 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

2,249,716,950.00 4.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) 
 

106,224,620.00 0.19 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

197,174,850.00 0.35 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

253,312,730.00 0.45 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

102,115,750.00 0.18 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

27,948,513.96 0.05 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

290,248,884.00 0.52 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

1,068,173,200.00 1.90 

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

93,273,696.00 0.17 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

สือ่และสิง่พมิพ ์      

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) 
 

226,049,650.00 0.40 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

1,206,049,816.65 2.14 

บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

636,090,840.00 1.13 

บรรจภุณัฑ ์      

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 1,793,128,785.50 3.19 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

102,943,600.00 0.18 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์      

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

106,864,170.00 0.19 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

2,016,525.00 0.00 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

212,489,100.00 0.38 

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 
 

117,638,920.00 0.21 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

120,249,085.00 0.21 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 512,813,218.00 0.91 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

239,523,910.00 0.43 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

124,882,560.00 0.22 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

106,648,560.00 0.19 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

62,288,705.00 0.11 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

318,126,362.88 0.57 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

33,049,056.00 0.06 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

505,516,848.09 0.90 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

473,094,972.00 0.84 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

2,332,448,000.00 4.15 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

347,508,600.00 0.62 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,647,235,740.00 2.93 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

50,082,142.50 0.09 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์      

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

760,680.00 0.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

3,860,006.40 0.01 

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน      

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย - 395,505,000.00 0.70 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 1,129,713,010.45 2.01 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 1,292,854,226.34 2.30 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 1,394,660,773.86 2.48 

       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  56,235,500,199.29 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)  36.3581 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน บทบาทของ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการ 
บรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
   

 

 

 

 

 

 

B-LTF | 10



รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ตามราคาตลาด 
(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 1,129.71 2.01 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

1,292.85 2.30 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ 
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563   
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/12/20 AAA 630,000,000.00 630,000,000.00 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/01/21 AAA 270,000,000.00 269,878,702.46 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/01/21 AAA 50,000,000.00 49,974,923.54 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/01/21 AAA 180,000,000.00 179,859,384.45 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - (11,399,107.32) 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 1,406,059,881.18 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 1,292,854,226.34 
 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 836,986.87 1.50 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 19,529.69 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 66,958.95 0.12 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 8,694.97 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 86,023.21 0.15 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 10,382.68 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 942,553.16 1.69 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 25,055,013,044.83 

  55,793,560,574.02  

  

PTR = 0.45 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน 
เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุ
รวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 11.53 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 11.09 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 10.90 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 9.96 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 9.77 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 9.03 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 8.57 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 5.75 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 4.56 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.37 

11 อืน่ๆ 14.47 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 92,044,836.02 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 
 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคัญสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 
ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ กระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน  
โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบ
ของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติาม
ความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ขา้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารกองทนุตอ่งบการเงนิ  

ผูบ้รหิารกองทุนมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารกองทุนพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบ
การเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกีย่วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ
ทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช ้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และ
ไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่
ไม่พบขอ้มูลทีข่ ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่วัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กองทุน 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุน 

 สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารกองทุนและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ
เป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยให ้
สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการ
ดําเนนิงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารกองทุนในเรือ่งต่าง ๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด ้
วางแผนไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 

บรษัิท เอส พ ี ออดทิ จํากัด 
 

 
 

( นายเกยีรตศัิกดิ ์วานชิยห์านนท ์) 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่9922 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันที ่14 มกราคม 2564 
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 4, 8, 9, 10 53,603,587,622.69    60,489,269,307.30     

(ราคาทนุ ปี 2563 : 61,444,183,039.97 บาท

(ราคาทนุ ปี 2562 : 62,258,159,319.58 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 7, 8, 10 2,954,188,373.67     2,999,791,097.75      

ลกูหนี

จากดอกเบยีและเงนิปันผล 8 27,829,371.49          26,888,430.74           

จากการขายเงนิลงทนุ 61,865,882.60          123,922,016.68         

รวมสนิทรัพย์ 56,647,471,250.45    63,639,870,852.47     

หนสีนิ

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 314,273,725.99        469,628,346.77         

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 17,873,094.83          11,675,545.90           

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8 76,828,484.40          88,657,350.70           

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 541,134.71              433,607.97               

หนสีนิอนื 2,454,611.23           3,004,371.00             

รวมหนสีนิ 411,971,051.16        573,399,222.34         

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 56,235,500,199.29    63,066,471,630.13     

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 15,467,111,545.11    15,248,225,173.40     

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 30,054,978,370.01 29,074,902,446.49

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 5 10,713,410,284.17 18,743,344,010.24

สนิทรัพยส์ทุธ ิ 56,235,500,199.29    63,066,471,630.13     

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 36.3581                   41.3598                    

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 1,546,711,154.5108  1,524,822,517.3397   

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563

งบดลุ

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี B-LTF | 18



การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

วนัครบ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

กําหนด (หนว่ย) (บาท) มูลคา่เงนิลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

อาหารและเครอืงดมื 3,129,884,774.00   5.84           

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 32,068,500    67,985,220.00            0.13            

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 23,242,400    1,243,468,400.00       2.32            

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 56,229,480    1,394,491,104.00       2.60            

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 28,075,500    423,940,050.00          0.79            

แฟชนั 211,955,480.00      0.40           

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 9,997,900      211,955,480.00          0.40            

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 106,864,170.00      0.20           

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดสัตร ีจํากดั (มหาชน) 8,034,900      106,864,170.00          0.20            

ธนาคาร 4,801,485,640.00   8.96           

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 9,244,800      230,195,520.00          0.43            

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16,066,700    1,895,870,600.00       3.54            

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 4,862,100      534,831,000.00          1.00            

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 18,283,600    195,634,520.00          0.36            

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 22,748,000    1,944,954,000.00       3.63            

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 1,161,446,896.00   2.16           

บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 53,408,660    1,068,173,200.00       1.99            

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 30,481,600    93,273,696.00            0.17            

ยานยนต์ 251,044,056.00      0.47           

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 53,187,300    251,044,056.00          0.47            

บรรจภุณัฑ์ 1,896,072,385.50   3.54           

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 42,440,918    1,793,128,785.50       3.35            

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 21,095,000    102,943,600.00          0.19            

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 330,128,020.00      0.62           

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 3,711,600      212,489,100.00          0.40            

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน) 4,984,700      117,638,920.00          0.22            

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2563
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วสัดกุอ่สรา้ง 4,039,577,770.00   7.54           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 23,947,600    142,488,220.00          0.27            

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 4,952,450      1,852,216,300.00       3.46            

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 1,502,700      205,118,550.00          0.38            

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 49,723,100    1,839,754,700.00       3.43            

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 2,017,258,134.88   3.76           

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 23,811,700    120,249,085.00          0.22            

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 107,283,100  512,813,218.00          0.96            

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 30,512,600    239,523,910.00          0.45            

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 9,460,800      124,882,560.00          0.23            

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 44,436,900    106,648,560.00          0.20            

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 41,804,500    62,288,705.00            0.12            

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 116,104,512  318,126,362.88          0.59            

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 10,871,400    33,049,056.00            0.06            

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 159,132,700  499,676,678.00          0.93            

พลงังานและสาธารณูปโภค 12,672,353,899.00 23.65         

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 20,111,400    394,183,440.00          0.74            

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 1,183,300      17,512,840.00            0.03            

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 47,489,500    764,580,950.00          1.43            

บรษัิท พลงังานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 20,451,200    915,191,200.00          1.71            

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 10,336,400    2,232,662,400.00       4.17            

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 6,777,900      476,147,475.00          0.89            

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 34,268,510    1,199,397,850.00       2.24            

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 119,787,100  4,791,484,000.00       8.94            

บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 17,206,600    1,664,738,550.00       3.10            

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 39,984,400    71,572,076.00            0.13            

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 55,298,900    144,883,118.00          0.27            

พาณชิย์ 7,020,700,700.00   13.10         

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 60,420,950    2,265,785,625.00       4.23            

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 39,716,100    2,402,824,050.00       4.48            
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บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 17,911,700    582,130,250.00          1.09            

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 38,475,900    1,587,130,875.00       2.96            

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 17,924,500    182,829,900.00          0.34            

การแพทย์ 3,916,330,695.00   7.31           

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 104,402,800  2,244,660,200.00       4.19            

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 10,663,900    1,327,655,550.00       2.48            

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 9,622,100      92,853,265.00            0.17            

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 10,872,800    251,161,680.00          0.47            

สอืและสงิพมิพ์ 2,053,456,115.00   3.83           

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 24,437,800    226,049,650.00          0.42            

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 190,610,500  1,191,315,625.00       2.22            

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 82,609,200    636,090,840.00          1.19            

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 5,195,792,312.00   9.69           

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 231,909,300  473,094,972.00          0.88            

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 36,444,500    2,332,448,000.00       4.35            

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 57,918,100    347,508,600.00          0.65            

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 161,493,700  1,647,235,740.00       3.07            

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย 38,775,000    395,505,000.00          0.74            

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 3,226,742,297.96   6.02           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 12,818,900    2,249,716,950.00       4.20            

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 12,351,700    106,224,620.00          0.20            

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 3,552,700      197,174,850.00          0.37            

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 46,479,400    253,312,730.00          0.47            

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 18,566,500    102,115,750.00          0.19            

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 6,917,949      27,948,513.96            0.05            

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 89,033,400    290,248,884.00          0.54            

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 50,082,142.50         0.09           

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,103,850      50,082,142.50            0.09            
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วสัดอุุตสาหกรรมและเครอืงจกัร 313,206,348.00      0.58           

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 172,091,400  313,206,348.00          0.58            

รวมหุน้สามญั 52,394,381,835.84 97.76         

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 52,825          372,416.25                -             

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 52,825          388,263.75                -             

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ 760,680.00              -             

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 52,395,142,515.84 97.76         

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิลงทนุและหลกัทรพัย์

บรษัิท ศกัดสิยามลสิซงิ จํากดั (มหาชน) 20,235,700    74,872,090.00            0.14            

รวมหุน้สามญั 74,872,090.00         0.14           

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 378,432        3,860,006.40              0.01            

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ 3,860,006.40           0.01           

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 78,732,096.40         0.15           

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

CB20D01A งวดท ีพ.45/14/63 01/12/2563 630,000        630,000,000.00          1.17            

CB21104B  งวดท ี39/95/63 04/01/2564 270,000        269,878,702.46          0.50            

CB21107A งวดท ี1/364/63 07/01/2564 50,000          49,974,923.54            0.09            

CB21128A งวดท ี30/182/63 28/01/2564 180,000        179,859,384.45          0.33            

รวมพนัธบตัร 1,129,713,010.45   2.09           

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 61,444,183,039.97 บาท) 53,603,587,622.69 100.00       
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อาหารและเครอืงดมื 3,900,504,920.00      6.45           

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 32,068,500     79,529,880.00               0.13            

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 23,058,000     1,637,118,000.00          2.71            

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 14,061,200     541,356,200.00             0.89            

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 119,021,800   1,642,500,840.00          2.72            

แฟชนั 272,442,775.00          0.45           

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 9,997,900       272,442,775.00             0.45            

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 71,510,610.00            0.12           

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดสัตร ีจํากดั (มหาชน) 8,034,900       71,510,610.00               0.12            

ธนาคาร 5,217,511,075.00      8.61           

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 10,351,100     333,822,975.00             0.55            

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 10,870,000     1,918,555,000.00          3.17            

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 6,216,700       963,588,500.00             1.59            

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 56,578,500     927,887,400.00             1.53            

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 8,873,200       1,073,657,200.00          1.77            

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 1,260,952,888.00      2.08           

บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 52,222,160     1,138,443,088.00          1.88            

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 34,030,500     122,509,800.00             0.20            

ยานยนต์ 313,805,070.00          0.52           

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 53,187,300     313,805,070.00             0.52            

บรรจภุณัฑ์ 89,442,800.00            0.15           

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 21,095,000     89,442,800.00               0.15            

กระดาษและวสัดกุารพมิพ์ 244,285,435.00          0.40           

บรษัิท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จํากดั (มหาชน) 24,551,300     244,285,435.00             0.40            

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 862,370,375.00          1.43           

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 16,044,100     862,370,375.00             1.43            

วสัดกุอ่สรา้ง 4,055,531,220.00      6.71           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 23,947,600     148,475,120.00             0.25            

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2562
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บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 3,893,150       1,483,290,150.00          2.45            

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 1,502,700       308,053,500.00             0.51            

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 47,544,100     2,115,712,450.00          3.50            

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 2,842,446,979.84      4.71           

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 23,811,700     116,201,096.00             0.19            

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 103,579,000   621,474,000.00             1.03            

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 19,840,600     194,437,880.00             0.32            

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 9,762,500       217,703,750.00             0.36            

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 44,436,900     191,078,670.00             0.32            

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 54,776,500     161,042,910.00             0.27            

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 116,104,512   269,362,467.84             0.45            

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 10,871,400     68,489,820.00               0.11            

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 237,596,300   1,002,656,386.00          1.66            

พลงังานและสาธารณูปโภค 13,428,935,822.20    22.20         

บรษัิท แอบ๊โซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจํากดั (มหาชน) 17,935,000     77,479,200.00               0.13            

บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 32,463,700     1,720,576,100.00          2.84            

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 47,489,500     835,815,200.00             1.38            

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 10,336,400     3,566,058,000.00          5.90            

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 21,869,100     1,782,331,650.00          2.95            

บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีรงิ จํากดั (มหาชน) 170,721,360   515,578,507.20             0.85            

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 110,357,700   4,772,970,525.00          7.89            

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 40,355,400     92,817,420.00               0.15            

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 24,188,600     65,309,220.00               0.11            

พาณชิย์ 8,990,090,275.00      14.86         

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 68,735,750     3,127,476,625.00          5.17            

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 57,320,200     4,356,335,200.00          7.20            

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 41,057,600     1,375,429,600.00          2.27            

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 17,924,500     130,848,850.00             0.22            

การแพทย์ 3,481,413,770.00      5.76           

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 101,194,800   2,489,392,080.00          4.12            
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

วนัครบ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

กําหนด (หนว่ย) (บาท) มูลคา่เงนิลงทนุ

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2562

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 4,950,800       670,833,400.00             1.11            

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 7,533,200       64,785,520.00               0.11            

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 10,297,300     256,402,770.00             0.42            

สอืและสงิพมิพ์ 2,218,739,030.00      3.67           

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 24,437,800     251,709,340.00             0.42            

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 149,050,400   1,192,403,200.00          1.97            

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 78,245,100     774,626,490.00             1.28            

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 4,809,743,720.00      7.95           

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 221,354,300   486,979,460.00             0.81            

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 23,184,700     1,750,444,850.00          2.89            

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 57,918,100     411,218,510.00             0.68            

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 122,932,000   1,684,168,400.00          2.78            

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย 38,775,000     476,932,500.00             0.79            

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 650,962,650.00          1.08           

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 33,382,700     650,962,650.00             1.08            

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 2,920,829,903.86      4.83           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 5,124,800       1,086,457,600.00          1.80            

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 26,902,900     197,736,315.00             0.33            

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 5,660,000       332,525,000.00             0.55            

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 46,941,800     333,286,780.00             0.55            

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 18,566,500     142,033,725.00             0.23            

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 6,917,949       21,722,359.86               0.04            

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 181,772,100   807,068,124.00             1.33            

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 73,880,040.00            0.12           

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,735,900       73,880,040.00               0.12            

รวมหุน้สามญั 55,705,399,358.90    92.10         

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 55,705,399,358.90    92.10         
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

วนัครบ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

กําหนด (หนว่ย) (บาท) มูลคา่เงนิลงทนุ

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

CB19D06C งวดท ี36/92/62 06/12/2562 75,000           74,985,420.65               0.12            

CB19D12B  งวดท ี37/91/62 12/12/2562 240,000         239,900,227.80             0.40            

CB19D19B งวดท ี38/91/62 19/12/2562 30,000           29,979,523.57               0.05            

CB19D26B งวดท ี39/91/62 26/12/2562 20,000           19,981,113.74               0.03            

CB20102B งวดท ี40/91/62 02/01/2563 20,000           19,975,307.24               0.03            

CB20109B งวดท ี41/91/62 09/01/2563 160,000         159,764,850.21             0.26            

CB20116B งวดท ี42/91/62 16/01/2563 580,000         578,971,176.15             0.95            

CB20123A งวดท ี30/182/62 23/01/2563 320,000         319,404,027.09             0.53            

CB20123B งวดท ี43/91/62 23/01/2563 260,000         259,465,004.49             0.43            

CB20130A งวดท ี31/182/62 30/01/2563 50,000           49,897,880.23               0.08            

CB20130B งวดท ี44/91/62 30/01/2563 680,000         678,477,403.02             1.12            

CB20206A งวดท ี32/182/62 06/02/2563 90,000           89,786,566.26               0.15            

CB20206B งวดท ี45/91/62 06/02/2563 770,000         768,184,506.41             1.27            

CB20213A งวดท ี33/182/62 13/02/2563 10,000           9,974,822.45                0.02            

CB20220B งวดท ี47/91/62 20/02/2563 750,000         747,905,579.56             1.24            

CB20227B งวดท ี48/91/62 27/02/2563 150,000         149,551,100.86             0.25            

CB20326A งวดท ี39/182/62 26/03/2563 590,000         587,665,438.67             0.97            

รวมพนัธบตัร 4,783,869,948.40      7.90           

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 62,258,159,319.58 บาท) 60,489,269,307.30    100.00       
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการลงทนุ 4

รายไดจ้ากเงนิปันผล 8 1,395,766,156.94 1,502,984,138.84
รายไดด้อกเบยี 8 38,452,362.86 59,431,757.37

รวมรายได ้ 1,434,218,519.80 1,562,415,896.21

คา่ใชจ้า่ย 4

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 6, 8 895,575,955.87       1,027,308,221.66      

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 6 20,896,772.25 23,970,525.24

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 6, 8 71,646,076.48 82,184,657.70

ภาษีเงนิได ้ 1,577,439.59 433,607.97               

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 8 20,045,500.76 52,251,000.55

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,009,741,744.95 1,186,148,013.12

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 424,476,774.85 376,267,883.09

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 4

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (2,382,705,095.92) 2,140,241,192.40

รายการขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (6,071,705,405.00) (2,908,003,399.51)

รวมรายการขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและยังไมเ่กดิขนึ (8,454,410,500.92) (767,762,207.11)

การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (8,029,933,726.07) (391,494,324.02)

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563

งบกําไรขาดทนุ

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว
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(หนว่ย : บาท)

2563 2562

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานในระหวา่งปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 424,476,774.85 376,267,883.09

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (2,382,705,095.92) 2,140,241,192.40

รายการขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (6,071,705,405.00) (2,908,003,399.51)

การลดลงสทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (8,029,933,726.07) (391,494,324.02)

การเพมิขนึ(ลดลง)ของทนุทไีดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 

มลูคา่หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 4,430,047,503.71     8,808,503,345.34      

มลูคา่หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (3,231,085,208.48) (7,083,891,739.35)

การเพมิขนึสทุธขิองทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,198,962,295.23 1,724,611,605.99

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (6,830,971,430.84) 1,333,117,281.97

สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 63,066,471,630.13   61,733,354,348.16    

สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 56,235,500,199.29 63,066,471,630.13

(หนว่ย : หนว่ย)

การเปลยีนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 1,524,822,517.3397 1,480,052,923.6520

บวก :  หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 110,282,715.3801 211,729,266.3725

หัก  :  หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (88,394,078.2090) (166,959,672.6848)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 1,546,711,154.5108 1,524,822,517.3397  

 

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี               B-LTF | 28



(หนว่ย : บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การลดลงในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (8,029,933,726.07) (391,494,324.02)

ปรับกระทบการลดลงสทุธใินสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน

   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน

การซอืเงนิลงทนุ (40,110,805,762.35) (27,651,606,986.72)

การขายเงนิลงทนุ 38,570,013,044.83 26,412,875,495.18

สว่นตํามลูคา่ตราสารหนตีดับญัชี (27,936,098.79) (38,593,975.30)

การเพมิขนึในลกูหนจีากดอกเบยีและเงนิปันผล (940,940.75) (17,655,094.60)

การ(เพมิขนึ)ลดลงในลกูหนจีากการขายเงนิลงทนุ 62,056,134.08 (111,371,327.23)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ (155,354,620.78) 169,566,111.69        

การเพมิขนึในเจา้หนจีากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 6,197,548.93 11,675,545.90          

การเพมิขนึ(ลดลง)ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (11,828,866.30) 3,325,014.82            

การเพมิขนึในภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 107,526.74 433,607.97               

การเพมิขนึ(ลดลง)ในหนสีนิอนื (549,759.77) 69,848.85                

รายการ(กําไร)ขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 2,382,705,095.92 (2,140,241,192.40)

รายการขาดทนุสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 6,071,705,405.00 2,908,003,399.51

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงาน (1,244,565,019.31) (845,013,876.35)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การขายหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 4,430,047,503.71     8,808,503,345.34      

การรับซอืคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (3,231,085,208.48) (7,083,891,739.35)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,198,962,295.23     1,724,611,605.99      

เงนิฝากธนาคารเพมิขนึ(ลดลง)สทุธิ (45,602,724.08) 879,597,729.64

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 2,999,791,097.75     2,120,193,368.11      

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 2,954,188,373.67     2,999,791,097.75      

งบกระแสเงนิสด

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563

กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว
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(หนว่ย : บาท)

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ขอ้มลูผลการดําเนนิงาน (ตอ่หนว่ย)

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติน้ปี 41.3598  41.7102  43.6175  39.9612  34.0722  37.1307  

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุ:

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 0.2705    0.2487    0.1828    0.2250    0.2894    0.2617    

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ ** (1.4859) 1.6701 1.8232 1.6557 2.0431 1.3067    

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ ** (3.7863) (2.2692) (3.9133) 1.7756 3.5565 (4.6269)

รายได(้ขาดทนุ)จากกจิกรรมลงทนุทังสนิ (5.0017)   (0.3504)   (1.9073)   3.6563    5.8890    (3.0585)   

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี 36.3581  41.3598  41.7102  43.6175  39.9612  34.0722  

อตัราสว่นของกาํไร(ขาดทนุ)สทุธติอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลยีระหวา่งปี (%) (14.40) (0.61) (4.42) 8.97 16.98 (7.98)

อตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญัและขอ้มลูประกอบเพมิเตมิทสีําคญั

มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธปิลายปี (ลา้นบาท) 56,236    63,066    57,132    46,569    34,480    

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลยีระหวา่งปี (%) 1.81 1.85 1.80 1.80 1.83 1.82

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลยีระหวา่งปี (%) 2.57 2.44 2.22 2.35 2.64 2.56

อตัราสว่นของจํานวนถัวเฉลยีถว่งนําหนักของการซอืขายเงนิลงทนุระหวา่งปี

ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลยีระหวา่งปี (%) *** 102.41 48.36 64.30 60.66 86.62 70.28

ขอ้มลูเพมิเตมิ

* คํานวณจากจํานวนหน่วยทจํีาหน่ายแลว้ถัวเฉลยีระหวา่งปี

** ขอ้มลูตอ่หน่วยทรีายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลยีนแปลงโดยรวมของรายการกาํไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุทเีกดิขนึในระหวา่งปี เนืองจาก

ชว่งเวลาของรายการซอืขายหน่วยลงทนุนันขนึอยูก่บัความผันผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหวา่งปี

*** ไมนั่บรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตวัสญัญาใชเ้งนิและการซอืขายเงนิลงทนุตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทนุอยา่งแทจ้รงิ ซงึไมร่วมถงึการซอืโดย

มสีญัญาขายคนื หรอืการขายโดยมสีญัญาซอืคนื

กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว

ขอ้มลูทางการเงนิทสีาํคญั

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 พฤศจกิายน 2563
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน กองทุนไดจ้ดทะเบยีน
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เมือ่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2547 ปัจจุบันมเีงนิทุน
จดทะเบยีนจํานวน 50,000 ลา้นบาท โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) 
เป็นผูจั้ดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ 

 กองทุนไดจั้ดตัง้ขึน้โดยมวัีตถุประสงค ์เพือ่ส่งเสรมิการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพยข์องผูล้งทุนท่ัวไป โดยกองทุน
มนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมศัีกยภาพ
สูงในการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิ 
สว่นที่เหลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงนิฝาก หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

 งบการเงนินี้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบัิตทิางการบัญชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพี
บัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ ์(“สภาวชิาชพีบัญช”ี) กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยท์ี่เกีย่วขอ้ง นอกจากนี้ งบการเงนิไดจั้ดทําขึน้ตามหลักเกณฑแ์ละรูปแบบทีกํ่าหนดในมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที ่106 เรือ่ง “การบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

 งบการเงนิไดจั้ดทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ แต่จะได ้
เปิดเผย เป็นอยา่งอืน่ในนโยบายการบัญช ี

 งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีที่มคีวามหมาย ขัดแยง้
กันหรอืมคีวามแตกตา่งในการตคีวามระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร ิม่มผีลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กองทุนไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่
รวมถงึแนวปฏบิัตทิางบัญช ีทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซึง่มผีลบังคับใชสํ้าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร ิม่ใน
หรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบัิต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลา่วไดร้ับการปรับปรุงหรอื
จัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคําและคําศัพท์ การตีความและการใหแ้นวปฏบัิตทิางการบัญชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถอืปฏบัิตนิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของ
กองทนุ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคับใชใ้นอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวชิาชพีบัญชไีดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่ยังไม่มีผลบังคับ
ในปัจจุบันและกองทุนไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวในการจัดทํางบการเงนิกอ่นวันที่ม ี
ผลบังคับใช ้ผูบ้รหิารของกองทุนไดป้ระเมนิในเบือ้งตน้ถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ต่องบการเงนิของกองทุน
จากการถือปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึง่คาดว่าไม่มีผลกระทบ 
ทีม่สีาระสําคัญตอ่งบการเงนิในปีทีถ่อืปฏบัิต ิ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งกับเครือ่งมือทางการเงนิ ซึง่มผีลบังคับใชสํ้าหรับรอบระยะเวลา
บัญชทีีเ่ร ิม่ตน้ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2563 และเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของกองทุน ซึง่กองทุนไมไ่ด ้
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมดั่งกล่าวมาถอืปฏบัิตกิอ่นวันทีม่ผีลบังคับใช ้โดยหลักการสําคัญ
ของมาตรฐานดังกลา่วสรุปไดดั้งนี ้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิดังกล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานและ
การตคีวามมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแ้ก ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่7 เรือ่ง  การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่ง  เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่32 เรือ่ง  การแสดงรายการสําหรับเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
  ฉบับที ่16 

เรือ่ง  การป้องกันความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใิน     
หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
  ฉบับที ่19 

เรือ่ง  การชําระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่านี้ใหข้อ้กําหนดเกีย่วกับนยิามสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ
ตลอดจนการรับรู ้การวัดมลูค่า การดอ้ยค่าและการตัดรายการ รวมถงึหลักการบัญชขีองอนุพันธแ์ละการบัญชี
ป้องกันความเสีย่ง  

ปัจจุบันฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงนิในปีที่เร ิม่นํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอืปฏบัิต ิ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดอ้อกประกาศใหบ้รษัิทจัดการจัดทํางบการเงนิ
ของกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพีใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการ
ที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. สําหรบัรอบบัญชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 2563 

ปัจจุบันฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่องบการเงนิในปีที่เร ิม่นําแนวปฏบัิติ
ทางการบัญชมีาถอืปฏบัิต ิ

4. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

4.1 การวัดคา่เงนิลงทนุ 

 เงนิลงทุนจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วันทีก่องทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทนุของ 
เงนิลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซือ้เงนิลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงทัง้สิน้ที่กองทุนจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิ
ลงทนุนัน้ 

เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซื้อขาย 
ครัง้ลา่สดุของวันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มตีลาดซือ้ขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม โดยพจิารณาตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีกํ่าหนดโดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และตามขอ้กําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในความตอ้งการของตลาดซึง่เป็นเงนิลงทุนที่มตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยของวันที่วัดคา่เงนิลงทนุ 

กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน  
90 วันนับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงือ่นไขการต่ออายุเมือ่มูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจาก
ราคาทนุตัดจําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ 

กําไรหรอืขาดทุนสทุธทิียั่งไม่เกดิขึน้จากการปรับมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไร
ขาดทนุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 
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4.2 การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

 เงนิปันผลรับ รับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ 

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ  

สว่นเกนิมูลค่าหรือต่ํากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาที่เหลอืของตราสารหนี้และถือเป็น
สว่นหนึง่ของรายไดด้อกเบีย้ 

คา่ใชจ่้ายบันทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุถอืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ่้าย ณ วันทีจํ่าหน่ายเงนิลงทนุ 

4.3 รายการธรุกจิกับบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกันกับกองทุน หมายถงึ บุคคลหรือกจิการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทุน 
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดที่มีสทิธอิอกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอืฝ่ายบรหิาร  
ซึง่ประกอบดว้ยบุคคลที่รับผดิชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหนา้ที่กําหนดนโยบายหรือตัดสนิใจเพื่อให ้
กองทนุบรรลวัุตถปุระสงคท์ีว่างไว ้

 นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกันยังหมายรวมถงึบุคคลหรอืกจิการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยู่ภายใตอํ้านาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต ้
อทิธพิลอยา่งเป็นสาระสําคัญของกองทนุ 

4.4 บัญชปีรับสมดลุ 

 สว่นหนึง่ของราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืของหน่วยลงทุนซึง่เท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมทีย่ัง
ไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วันทีเ่กดิรายการถกูบันทกึใน “บัญชปีรับสมดลุ” 

4.5 การใชป้ระมาณการทางบัญช ี

 ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณและตัง้ขอ้
สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และ
การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณไว ้ 

4.6 ภาษีเงนิได ้

 กองทุนมหีนา้ทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่20 สงิหาคม 2562 

5. กําไรสะสมตน้ปี 

   (หนว่ย : บาท) 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิะสม (วันทีเ่ริม่สะสม 11 พ.ย. 2547) 2,486,280,119.43  2,110,012,236.34 

กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม     

  (วันทีเ่ริม่สะสม 11 พ.ย. 2547) 18,025,953,903.09  15,885,712,710.69 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสม     

  (วันทีเ่ริม่สะสม 11 พ.ย. 2547) (1,768,890,012.28)  1,139,113,387.23 

กําไรสะสมตน้ปี 18,743,344,010.24  19,134,838,334.26 
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6. คา่ใชจ้า่ย 

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรุปไดดั้งนี้ 

คา่ใชจ้า่ย  อตัรารอ้ยละตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ  ไมเ่กนิ 1.605 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  ไมเ่กนิ 0.05885 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไมเ่กนิ 0.1284 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวันทีม่กีารคํานวณมูลค่าสนิทรัพยส์ทุธโิดยใชมู้ลค่าสนิทรัพยส์ทุธใินแต่ละวันเป็นฐานในการ
คํานวณคา่ธรรมเนียม 

7. เงนิฝากธนาคาร 

 ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคารประกอบดว้ย  

 เงนิตน้ (บาท) อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

ธนาคาร 2563  2562 2563 2562 

ประเภทออมทรัพย ์  
 

   

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6,471,545.45  57,143,106.35 0.125 0.50 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 1,656,365,895.24  1,507,840,465.54 0.225 0.50 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) 1,291,350,932.98  1,434,807,525.86 0.30 0.85 

รวม 2,954,188,373.67  2,999,791,097.75   

8.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 กองทุนมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกจิการที่เกี่ยวขอ้งกัน ซึ่งประกอบดว้ยบรษัิทจัดการ บรษัิทที่มีผูถ้ือหุน้หรือ 
ผูถ้อืหน่วย และ/หรอืกรรมการเดยีวกันกับบรษัิทจัดการ และกองทุนอืน่ทีบ่รหิารโดยบรษัิทจัดการเดยีวกัน รายการที่
สําคัญดังกลา่วสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 มดัีงตอ่ไปนี้ 

   (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 นโยบายการกําหนดราคา 

    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 895,575,955.87 1,027,308,221.66 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)   

รายไดเ้งนิปันผล 75,552,000.00 81,506,100.00 ตามทีป่ระกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบีย้ 107,110.76 206,488.50 ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 71,646,076.48 82,184,657.70 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 6,094,204.35 7,380,452.95 ราคาตลาด 
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   (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 นโยบายการกําหนดราคา 

    

ซือ้เงนิลงทนุ 5,742,201,404.05 2,282,625,266.09 ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 846,991,741.13 392,095,566.69 ราคาตลาด 

บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จํากดั (มหาชน)   

คา่นายหนา้ 9,165,999.09 5,870,316.50 ราคาตลาด 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)   

รายไดเ้งนิปันผล 17,233,312.80 39,336,467.20 ตามทีป่ระกาศจ่าย 

ซือ้เงนิลงทนุ 97,314,195.58 25,913,617.78 ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 71,684,821.54 125,454,486.19 ราคาตลาด 

กองทุนมีรายการเกีย่วขอ้งกันกับกองทุนอืน่ ซึง่จัดการโดยบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวมเดยีวกัน สําหรับปี
สิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 มดัีงตอ่ไปนี้ 

   (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 นโยบายการกําหนดราคา 

    

ซือ้เงนิลงทนุ 239,391,681.60 1,120,947,429.30 ราคาตลาด 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันดังนี้ 

  (หนว่ย : บาท) 
 2563 2562 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั   
คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 72,786,054.90 83,801,219.09 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)   

เงนิฝากธนาคาร 6,471,545.45 57,143,106.35 

เงนิลงทนุ 1,895,870,600.00 1,918,555,000.00 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 2,442.06 45,447.86 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 2,186,132.80 2,451,378.56 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)   

เงนิลงทนุ 1,068,173,200.00 1,138,443,088.00 
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9. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 โดยไมร่วมเงนิลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ และ
ใบรับฝากเงนิ เป็นจํานวนเงนิ 78,680.82 ลา้นบาท (2562: 54,064.48 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 141.06 
(2562: รอ้ยละ 84.48) ตอ่มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธถิัวเฉลีย่ระหวา่งปี  

10. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 กองทุนมีเครื่องมือทางการเงนิที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดว้ย สนิทรัพยท์างการเงนิ กองทุนมีความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิดังกลา่ว และมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดังนี ้

10.1 ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

 กองทุนมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ที่สําคัญอันเกีย่วเนื่องกับเงนิลงทุนในราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจาก
การเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลใหร้าคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางตรงกันขา้ม เครื่องมือทางการเงนิประเภทตราสารหนี้ที่มีการซือ้ขายในตลาดถูกกําหนดใหวั้ดมูลค่า
ตามราคาตลาดเพือ่ใหส้ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม 

 ในการบรหิารความเสีย่งกองทุน อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้หรอืตราสารหนี้ที่ใหอั้ตราดอกเบีย้
ลอยตัว ในขณะทีอั่ตราดอกเบีย้ในตลาดเพิม่สงูขึน้และในทางกลับกันเมือ่อัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงนิลดลง 
จะลงทนุในตราสารหนี้ระยะยาวเพือ่รับกําไรสว่นเกนิทนุจากราคาตราสารหนี้ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ลดความผันผวนของ
มลูค่าหน่วยลงทุน อกีทัง้กองทุน ไดร้ับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหรอืความผันผวนของมูลค่าของ
ตราสารทีก่องทนุลงทนุนอ้ยลง 

 ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 สนิทรัพยท์างการเงนิทีสํ่าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ไดดั้งนี้ 

    (หน่วย : บาท) 

   อตัราดอกเบีย้  

   ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี

   ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

เงนิลงทนุ   - 53,603,587,622.69 

เงนิฝากธนาคาร   2,954,188,373.67 - 

ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 สนิทรัพยท์างการเงนิทีสํ่าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ไดดั้งนี้ 

    (หน่วย : บาท) 
   อตัราดอกเบีย้  
   ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี

   ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

เงนิลงทนุ   - 60,489,269,307.30 

เงนิฝากธนาคาร   2,999,791,097.75 - 
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10.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทนุ 

 ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุน้ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ 
โดยปัจจัยทีเ่ขา้มากระทบอาจแบ่งออกไดเ้ป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความ
เสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึง่อาจจะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสนิทรัพย์
ประเภทเงนิลงทนุ ความผันผวนตอ่รายไดห้รอืมูลคา่ของสนิทรัพยท์างการเงนิ 

 กองทุนไม่สามารถทีจ่ะขจัดความเสีย่งใหห้มดไปได ้อยา่งไรก็ตาม แนวทางทีท่างกองทนุใชเ้พือ่ชว่ยลดความ
เสีย่งในดา้นปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําไดโ้ดยการกระจายน้ําหนักการลงทนุในแตล่ะหลักทรัพย์
และในแต่ละกลุ่มธุรกจิใหม้ีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ด ีและไม่ใหเ้กดิความเสี่ยงมากกว่า
ความเสีย่งของตลาดมากจนเกนิไป แต่สําหรับความเสีย่งของตลาด (Market Risk) นัน้ กองทุนไม่สามารถ
ขจัดหรอืลดลงไดเ้นื่องจากเป็นความเสีย่งขัน้พืน้ฐานทีอ่ยูใ่นตราสารทนุของกองทนุประเภทนี้ 

10.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีก่องทุนอาจไดร้ับความเสยีหายอันสบืเนื่องมาจากการทีก่องทุน
ไม่สามารถเปลีย่นสนิทรัพยเ์ป็นเงนิสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงนิทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ
ทันตอ่เวลาทีก่องทนุจะตอ้งนําไปชําระภาระผกูพันไดเ้มือ่ครบกําหนด 

 กองทุนสามารถลดความเสีย่งดังกล่าวไดใ้นระดับหนึ่ง หากความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากคุณภาพของ
หลักทรัพย์ เช่น กองทุนมีการกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับหลักทรัพย์ของบรษัิทที่มีขนาดเล็กหรือ 
มีสัดส่วนของหุน้ที่ซื้อขายในตลาดต่ํา โดยกองทุนจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบรษัิทหรือปรมิาณ 
การซือ้ขายเฉลีย่เป็นเกณฑใ์นการพจิารณาความเหมาะสม 

 ระยะเวลาครบกําหนดของเครือ่งมอืทางการเงนินับจากวันทีใ่นงบดลุ ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 มดัีงนี้ 

  (หน่วย : บาท) 
 ไมม่กีําหนด ระยะเวลาครบกําหนด 
 ระยะเวลา เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 

สนิทรพัยท์างการเงนิ    

เงนิลงทนุ 52,473,874,612.24 - 1,129,713,010.45 

เงนิฝากธนาคาร - 2,954,188,373.67 - 

ระยะเวลาครบกําหนดของเครือ่งมอืทางการเงนินับจากวันทีใ่นงบดลุ ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 มดัีงนี้ 

  (หน่วย : บาท)       
 ไมม่กีําหนด ระยะเวลาครบกําหนด 
 ระยะเวลา เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 
    

สนิทรพัยท์างการเงนิ    

เงนิลงทนุ 55,705,399,358.90 - 4,783,869,948.40 

เงนิฝากธนาคาร - 2,999,791,097.75 - 
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10.4 ความเสีย่งจากการผดินัดชําระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารทางการเงนิ 

 ความเสี่ยงที่เกดิจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตน้และดอกเบี้ยของผูอ้อกตราสารและหรือผูร้ับรอง ผูอ้าวัล  
ผูค้ํ้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผูอ้อกตราสารและหรือผูร้ับรอง  
ผูอ้าวัล ผูค้ํ้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทําธุรกรรม มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิที่ดอ้ยลงจงึขาด
สภาพคล่องที่จะจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเมือ่ครบกําหนด ส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้ับชําระดอกเบีย้และเงนิตน้
ตามเวลาทีกํ่าหนดไว ้

 กองทุนสามารถลดความเสีย่งดังกล่าวลงได ้โดยพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง 
เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผูอ้อกหรือรับรอง รับอาวัล ค้ําประกันทัง้เงนิตน้และดอกเบี้ย หรือ
พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนที่ผ่านการพจิารณาคัดเลอืก เช่น ทําการวเิคราะหฐ์านะทาง
การเงนิของบรษัิท รวมถงึการกําหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกําหนดวงเงนิในการลงทนุเพือ่ลดความเสีย่ง
จากการลงทนุ 

10.5 มลูคา่ยตุธิรรม 

 มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ จํานวนเงนิที่ผูซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์กันในขณะที่ทัง้สองฝ่ายมี
ความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอสิระในลักษณะทีไ่มม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกัน วธิกีารกําหนดมลูค่ายตุธิรรมขึน้อยูกั่บลักษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดลา่สดุ หรอืกําหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวัดมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

 เนื่องจากสนิทรัพยท์างการเงนิสว่นใหญเ่ป็นเงนิลงทุนในความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยถอื
ตามราคาที่ซือ้ขายกันในตลาด ส่วนสนิทรัพยท์างการเงนิอืน่ส่วนใหญ่จัดประเภทอยู่ในระยะสัน้ และหนี้สนิ
ทางการเงนิส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดอันสัน้ ดังนัน้ กองทุนเชือ่ว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิดังกลา่วไมแ่ตกตา่งจากมลูค่ายตุธิรรมอยา่งมสีาระสําคัญ 

11. การจดัประเภทรายการใหม ่

 รายการบางรายการในงบดุล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 ไดม้กีารจัดประเภทรายการใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ
แสดงรายการในงบดลุ ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 ซึง่สามารถสรุปไดดั้งนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามที ่    ตามที ่

 รายงานไวเ้ดมิ  จดัประเภทใหม ่ รายงานใหม ่

งบดลุ ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -  433,607.97  433,607.97 

หนี้สนิอืน่ 3,437,978.97  (433,607.97)  3,004,371.00 

12. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่14 มกราคม 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติาม 
วาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

9 ม.ค. 63 บมจ. แพลน บ ีมเีดยี 1 2 0 1 วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี             
งดออกเสยีง 

17 ม.ค. 63 บมจ. ยนู ิเวนเจอร ์ 1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นมุัต ินายปณต  
สริวัิฒนภักด ีกลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่ 
เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% ในรอบปี 2562 
สิน้สดุ ณ วันที ่30 ก.ย. 62  
วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ค. 63 บมจ. ทา่อากาศยานไทย 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

27 ม.ค. 63 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
เพือ่อนาคตประเทศไทย 

1 5 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 ม.ีค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 1 0 1 วาระที ่2 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

26 ม.ีค. 63 บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 1 10 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี          
งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

31 ม.ีค. 63 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

2 เม.ย. 63 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 13 0 1 วาระที ่9 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

3 เม.ย. 63 บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 63 บมจ. กันกลุเอ็นจเินียริง่ 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

24 เม.ย. 63 บมจ. ผลติภัณฑต์ราเพชร 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 63 บมจ. ทพีบีไีอ 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 63 บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 พ.ค. 63 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 1 13 0 1 วาระที ่12 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์  
ซนิเนอรย์ี ่

1 11 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 ม.ิย. 63 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 9 0 0 - 

16 ม.ิย. 63 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 6 0 0 - 

19 ม.ิย. 63 บมจ. บา้นป ูเพาเวอร ์ 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติาม 
วาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

19 ม.ิย. 63 บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอร ์ 
เนชัน่แนล 

1 16 1 0 วาระที ่4.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินายจรัมพร 
โชตกิเสถยีร เนื่องจากดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระใน บมจ.สงิห ์เอสเตท  
ซึง่ประกอบธรุกจิเดยีวกัน จงึอาจทําให ้
เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

19 ม.ิย. 63 บมจ. ทรู คอรป์อเรชัน่ 1 10 2 0 วาระที ่4.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินายฉวี ่เกงิโหล่ว 
เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่4.3.0.0 ไมอ่นุมัต ิดร. หลี ่เฝิง  
เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 

24 ม.ิย. 63 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้ซกัถาม งดออกเสยีง 

29 ม.ิย. 63 บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

30 ม.ิย. 63 บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

1 ก.ค. 63 บมจ. สงิห ์เอสเตท 1 12 0 1 วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. บซีพีจี ี 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. ไทยนปิปอนรับเบอร์
อนิดัสตรี ้

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. การบนิกรุงเทพ 1 9 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. บางจาก คอรป์อเรชัน่ 1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่ 1 12 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

7 ก.ค. 63 บมจ. ไทยรปีระกันชวีติ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

9 ก.ค. 63 บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ 1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. แอสเสท เวริด ์คอรป์ 1 15 1 1 วาระที ่4.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิคณุหญงิวรรณา 
สริวัิฒนภักด ีเนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ 
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75% 
วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 15 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 1 8 1 1 วาระที ่5.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินางสาวคาโรลนี 
โมนคิมารคีรสีตนีลงิค ์เนื่องจากเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. กรุงเทพประกนัชวีติ 1 14 0 0 - 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติาม 
วาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

13 ก.ค. 63 บมจ. ดับบลวิเอชเอ  
คอรป์อเรชัน่ 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. อมตะ วเีอ็น 1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 1 11 1 1 วาระที ่5.4.0.0 ไมอ่นุมัต ินาวาอากาศโท
หญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา เนื่องจาก
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63  บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ 1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถเทลคอม 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. ยไูนเต็ด เปเปอร ์ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

15 ก.ค. 63 บมจ. เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

16 ก.ค. 63 บมจ. ซพี ีออลล ์ 1 11 0 0 - 

16 ก.ค. 63 บมจ. วจีไีอ 1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 ก.ค. 63 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 10 1 1 วาระที ่7.2.0.0 ไมอ่นุมัตแิตง่ตัง้ 
นายวรียทุธ โพธารมกิ ใหก้ลับเขา้มา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เนื่องจาก 
เขา้ร่วมประชมุกรรมการบรษัิทในปี 2562 
นอ้ยกว่า 75%  
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. ซาบนี่า 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินางสชุัญญา 
ธนาลงกรณ์ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75% 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติาม 
วาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. สยามแม็คโคร 1 11 0 2 วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการของ
บรษัิท ประจําปี 2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บมจ. เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ 

1 15 0 0 - 

30 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา 1 14 0 0 - 

31 ก.ค. 63 บมจ. แอ๊บโซลทู คลนี  
เอ็นเนอรจ์ี ้

1 12 0 2 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการ
ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
เมือ่วันที ่28 ต.ค. 2562 งดออกเสยีง  
วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บมจ. แพลน บ ีมเีดยี 1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 1 12 1 1 วาระที ่4.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิดร. อัฟซอล บนิ 
อับดลุ ราฮมิ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกว่า 75% 
วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

4 ส.ค. 63 บมจ. สแกน อนิเตอร ์ 1 10 0 1 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ 
ประจําปี 2562 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2562  
งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 63 บมจ. เอม็ บ ีเค 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์  
(ประเทศไทย) 

1 10 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายวนรัชต ์ 
ตัง้คารวคณุ เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

26 ส.ค. 63 บมจ. เซ็นทรัล รเีทล        
คอรป์อเรชัน่ 

1 10 1 1 วาระที ่4.4.0.0 ไมอ่นุมัต ินายสมพงษ์ 
ตัณฑพาทย ์เนื่องจากเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

27 ส.ค. 63 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์

1 3 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

16 ก.ย. 63 บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวนคร ัง้ 
ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติาม 
วาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

7 ต.ค. 63 บมจ. บซีพีจี ี 1 4 2 0 วาระที ่3 ไมอ่นุมัตกิารออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ
เพิม่ทนุของบรษัิทฯ ใหแ้กบ่คุคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ที ่
จองซือ้และไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญเพิม่
ทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กบุ่คคลใน
วงจํากัด (Private Placement) โดย
กําหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน 
(BCPG-W3)  
วาระที ่5 ไมอ่นุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุของบรษัิทฯ  

22 ต.ค. 63 บมจ. พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ป  
โฮลดิง้ 

1 9 1 1 วาระที ่4 ไมอ่นุมัตกิารจัดสรรกําไรเพือ่
เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย การรับทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการ 
งดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี                    
งดออกเสยีง 

29 ต.ค. 63 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

18 พ.ย. 63 บมจ. เอม็ บ ีเค 1 9 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call , Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th 
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