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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมุมมองการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 ภาพรวมตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นทัว่โลกในไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงปรับตัวในทิศทางเชิงบวกนําโดยตลาดหุ้นสหรฐัอเมริกา ดัชนี S&P500 

สามารถทํา All Time High ไดใ้นปลายเดอืนสงิหาคม หลงัจากการปรบัตวัขึน้เป็นเดอืนที ่5 ตดิต่อกนั หนุนนําดว้ยกลุ่ม Technology 

ทัง้น้ี ปัจจยัที่มผีลต่อการลงทุนโดยภาพรวมยงัคงขบัเคลื่อนด้วยนโยบายการเงนิที่ผ่อนคลายและความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิ ดา้นนโยบายการเงนิ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) Jerome Powell ในปลายเดอืนสงิหาคม ซึ่งระบ ุ

Fed จะมกีารปรบัเปลีย่นเป้าหมายเงนิเฟ้อทีย่ดืหยุ่นมากขึน้ โดย Fed จะปล่อยใหเ้งนิเฟ้อสงูกว่า 2% และไม่ขึน้ดอกเบี้ย ทาํใหอ้ตัรา

ดอกเบีย้มแีนวโน้มตํ่าต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้น ส่งผลบวกต่อการลงทุนโดยภาพรวม ขณะที่ตวัเลขกิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ 

ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัขึน้ต่อเน่ือง นําโดย PMI ในสหรฐัฯ จนี และยูโรโซน ทีก่ลบัมาอยู่ในโซนขยายตวัและยงัคงความแขง็แกร่ง แมต้วัเลข

การจา้งงานในสหรฐัฯ จะเริม่ชะลอตวัลง แต่ตลาดยงัคงมคีวามหวงัต่อนโยบายการคลงัระลอกใหม่จากสภาคองเกรสทีจ่ะเขา้มาช่วย

หนุนเศรษฐกจิ รวมถงึพฒันาการเชงิบวกจากวคัซนีต้านไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีย่งัคงมอีย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะสามารถทําใหผู้ค้น

สามารถกลบัมาใชช้วีติตามปกตไิดโ้ดยเรว็ ทัง้น้ี ปัจจยัทีม่เีขา้มากดดนัตลาด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีก่ลบัมาเป็น

ประเดน็อกีครัง้ จากการหา้มแอพพลเิคชัน่ของจนี 

ดา้นตลาดหุ้นไทยในเดอืนสงิหาคม ปรบัตวัเคลื่อนไหวในกรอบ 1,292 - 1,353 จุด และปรบัตวัลดลงเล็กน้อย 1.3% เมื่อ

เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า โดยเป็นเดอืนทีร่บัรูผ้ลประกอบการไตรมาสสองครบถว้น ซึง่เป็นช่วงเวลาทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิหดตวัแรง 

บรษิัทจดทะเบียนไทยมีกําไรรวม 1.18 แสนล้านบาท ลดลง 46% YoY เพิ่มขึ้น 34% QoQ แต่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพลิก

กลบัมามกํีาไรสุทธใินกลุ่มพลงังานและปิโตรเคม ีหลงัตลาดน้ํามนัฟ้ืนตวัจากเหตุการณ์การ Lockdown อย่างไรกต็าม ผลประกอบการ

โดยรวมเป็นไปตามคาดการณ์กําไรของตลาด (Bloomberg Consensus) ทัง้น้ี แนวโน้มประมาณกําไรของตลาดยงัคงปรบัลง ทําให้

ระดบั Fwd PE ของปี 2563 - 2564 ปรบัสูงขึ้นเป็น 22.2 และ 17.1 เท่า ตามลําดบั กดดนั Upside ของตลาดในระยะสัน้ แม้ว่าทศิทาง

ของเศรษฐกจิไทยในระยะขา้งหน้า กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ มแีนวโน้มกลบัคนืสู่ภาวะปกตมิากขึน้ แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัการเกดิ 

Second Wave ของ COVID-19 อยู่ ในขณะที่มาตรการฟ้ืนฟูจากทางรฐับาลคาดว่าจะมอีอกมาต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยประคบัประคอง 

การใชจ้่ายในประเทศ ในระหว่างทีนั่กท่องเทีย่วต่างชาตยิงัไม่สามารถกลบัมาท่องเทีย่วในเรว็ๆ น้ีได ้

แนวโน้มการลงทุนต่อจากน้ี ดา้นปัจจยัภายนอก ยงัคงตอ้งตดิตามพฒันาการของเศรษฐกจิเป็นสาํคญั หลงันโยบายการเงนิ

และการคลงัจากทางภาครฐัช่วยหนุนเศรษฐกจิเตม็ที ่โดยตลาดอาจเริม่ใหค้วามสําคญักบัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ทีกํ่าลงั

ใกลเ้ขา้มามากขึน้ รวมถงึความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัคงมอียู ่โดยแมว้่าจะเป็นปัจจยัทีต่ลาดจบัตาด ูแต่อาจจะสรา้งความ

ผนัผวนในระยะสัน้ๆ ได ้ขณะที่ปัจจยัในประเทศ มปัีจจยัเพิม่เตมิจากการชุมนุมทางการเมอืง กลยุทธ์การลงทุนในช่วงน้ียงัมคีวาม 

Selective เน่ืองจากระดบั Valuation ทีส่งู ซึง่หนุนนําโดยสภาพคล่องทางการเงนิของโลก ในขณะทีผ่ลประกอบการหลงัจากฟ้ืนตวัขึน้จาก

จุดตํ่าสุดในไตรมาสสองแล้ว ยงัต้องติดตามว่าแนวโน้มการฟ้ืนตวัต่อจากน้ีจะชา้เร็วกว่าที่คาดอย่างไร ในระยะสัน้ตลาดอาจเผชญิ

ความผนัผวนไดบ้า้ง การลงทุนจงึเลอืกเน้นทีพ่ืน้ฐานแขง็แกร่ง มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัของผลประกอบการทีด่ ี

สําหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที่ 14 สงิหาคม 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม มมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2563 เท่ากบั 637.34 ลา้นบาท หรอื 13.7698 บาทต่อหน่วยลงทุน  

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ํามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

Fund Management 

กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัชําระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั 

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

รายช่ือผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

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 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถิุนายน 2552 

2. นางสาวสุดารตัน์ ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สุธโีสภณ 27 ธนัวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกูล 16 มถิุนายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธมันันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ข้อมลูกองทุน 

 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได้รับอนุมัติจาก 

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตัง้ขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทัว่ไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน และไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทุน 

กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกจิ คอื กลุ่มธนาคาร 

กลุ่มเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และกลุ่มสื่อสาร โดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  

ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหน้ี เงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืให้ความ

เหน็ชอบ ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงธนคม ตามข้อบงัคบัที่กําหนดไว้ใน

หนังสอืชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทาํหน้าทีเ่กบ็รกัษา

ทรพัยส์นิของกองทุนและควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

เพ่ิมรายช่ือผู้สนับสนุนการขาย 

หรือรบัซ้ือคืน จาํนวน 5 ราย 

1. บจ. หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย)  

2. บมจ. หลกัทรพัย ์กรุงศร ี

3. บจ. หลกัทรพัย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา  

4. บจ. หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์ 

2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

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

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอแก้ไข

เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน 

และการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณีทีบ่รษิทัจดัการประสงคจ์ะขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน โดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

การส่งหนังสอืเพื่อขอมต ิเช่น 

 การกําหนดวนัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวนัสุดทา้ยของ

การรบัหนังสอืแจง้มต ิ

 สทิธอิอกเสยีง และเรื่องทีต่อ้งไดม้ตพิเิศษ (มตไิม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทีเ่ขา้ร่วมประชุมหรอืทีส่่งหนังสอืแจง้มต)ิ 

2. กําหนดกรอบการใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหช้ดัเจนขึน้ โดยแบ่งเป็น การแกไ้ขโครงการ

ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบเป็นการทัว่ไป และการแกไ้ขโครงการที่

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

3. กําหนดขอ้ความสงวนสทิธทิีบ่รษิทัจดัการอาจเปิดเผยตัง้แต่

จดัตัง้กองทุนว่าบรษิทัจดัการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายท่ีกาํหนดในโครงการ 

1. กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าเพดานทีกํ่าหนด ตอ้งเปิดเผย

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 

2. กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่า 5% ของเพดานทีกํ่าหนด 

ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

3. กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เกนิกว่า 5% ของเพดานทีกํ่าหนด 

จะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4. กรณีเรยีกเกบ็ลดลง ตอ้งเปิดเผยภายใน 3 วนัทําการนับจาก

วนัทีล่ดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้าย 

4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

การเลิกกองทุน กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิหรอืมแีนวโน้มว่าอาจมกีาร 

ขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา

ว่าจะเลกิหรอืไม่เลกิกองทุนกไ็ด ้หากพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดย

สุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม 

4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
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เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

การวางทรพัย ์ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ได้

แจง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการ

เป็นภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์เพื่อ 

ใหส้ามารถชาํระบญัชแีละจดทะเบยีนเลกิกองทุนได ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

การลงทุนของกองทุน 1. เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ปรบัคํานิยามโดยไม่นับ

รวมบตัรเงนิฝากและใบรบัฝากเงนิ

2. การคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่ง

ประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นับช่วง 30 วนัก่อน

เลกิกองทุน และ/หรอืช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่าย

ทรพัยส์นิของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัคาํสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรอืเพื่อรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า

10 วนัทําการ โดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั

3. การคํานวณ concentration limit สาํหรบัการลงทุนในตราสารหน้ี/

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง โดยบรษิทัอาจ

นํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ทีอ่อกใหม่แต่

ยงัไม่ปรากฎในงบการเงนิ มารวมกบั financial liability ตาม

งบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ด้

4. รายงานกรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตั ิหรอืไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด โดยไม่ไดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่

 ขยายเวลาการจดัส่งรายงานขา้งต้น เป็นภายใน 3 วนั

ทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าวหรอืวนัทีม่กีารแกไ้ข

แลว้เสรจ็ ต่อผูดู้แลผลประโยชน์

 รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ภายใน

3 วนัทําการนับแต่วนัทีค่รบระยะเวลาทีกํ่าหนดไว้

4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ปรบัปรงุข้อความการรบัผลประโยชน์

ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุน 

ใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Dollar/ 

Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏบิตัสิําหรบั

การกําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระทํา

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ของบรษิทัจดัการ 

และการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 25631 

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 30 เม.ย. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 31 ม.ค. 63 

1 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 31 ก.ค. 58 

10 ปี 
ตัง้แต่ 30 ก.ค. 53 

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท) 13.7868 16.3369 18.5941 17.6829 17.1001 7.5229 

ผลการดาํเนินงานของ 

BTK 
-2.70 -17.89 -27.79 -8.79 -4.73 5.95 

เกณฑม์าตรฐาน3 2.37 -10.12 -19.44 -2.39 1.67 8.15 

ความผนัผวน 

  (Standard Deviation) 

 ของผลการดาํเนินงาน 

19.134 29.924 22.45 14.83 14.10 15.83 

ความผนัผวน 

  (Standard Deviation) 

    ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.554 37.844 27.79 18.09 16.18 16.59 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 วนัทําการสุดทา้ยของเดอืน  

2 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI)

4 % ต่อปี
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รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ  637,891,641.92 100.09 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ธนาคาร      

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

21,526,560.00 3.38 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

56,349,150.00 8.84 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

19,152,800.00 3.01 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
 

6,176,000.00 0.97 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

37,981,825.00 5.96 

บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 

9,966,385.00 1.56 

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

41,198,775.00 6.46 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

8,500,000.00 1.33 

เงินทุนและหลกัทรพัย ์      

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
 

22,763,501.20 3.57 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) - 37,313,500.00 5.85 

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) 
 

8,880,000.00 1.39 

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

10,100,000.00 1.58 

บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
 

13,945,740.00 2.19 

บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน) 
 

9,551,250.00 1.50 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 
 

58,867,100.00 9.24 

บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

4,935,690.00 0.77 

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

25,941,825.00 4.07 

บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 
 

7,680,420.00 1.21 

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

53,268,000.00 8.36 

บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

3,800,000.00 0.60 

บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
 

10,802,960.00 1.70 

บรษิทั ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

15,951,457.10 2.50 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 40,571,300.00 6.37 

หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั - 49,678,060.88 7.79 

พนัธบตัร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 59,975,992.74 9.41 

เงินฝากธนาคาร 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA - 16,130,982.60 2.53 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) - -13,117,632.60 -2.06

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท) 637,342,367.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 13.7698 

คาํอธิบาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดบัความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจดัทําขึ้น 

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนน 

ทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื

หมายถงึ ด ี(Good)   

หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563* 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 44.99 7.08 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทั

เงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

10.13 1.60 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้หรอืไม่ได ้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คุีณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่องการลงทุน 

ของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทนุสงูสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนกนัยายน 2563 - - 

* วนัทําการสุดทา้ยของเดอืน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทุนลงทุนหรอืมีไว้เป็นรายตวั 

ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกนั/ 

ผู้รบัรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบั

ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 20/08/20 AAA 5,000,000.00 4,999,710.63 

2. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 03/09/20 AAA 10,000,000.00 9,997,970.28 

3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 24/09/20 AAA 45,000,000.00 44,978,311.83 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 1,708,880.56 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - (14,826,513.16) 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 16,130,982.60 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คาํอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าที่สุด มคีวามสามารถสูงสุด

ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชําระหน้ี

ไดต้ามกําหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อนัดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชื่อถอืภายในระดบัเดยีวกนั

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 11,070.64 1.500 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 221.41 0.030 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 885.65 0.120 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 3,031.88 0.411 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 451.90 0.061 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 12,629.60 1.711 

1 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 ค่าใชจ่้ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

PTR = Min (ซื้อทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 956,910,714.22 

 737,970,976.05 

  
PTR = 1.30 

หมายเหตุ : PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัยส์นิ และสะท้อนกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน 

เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตํ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดงันัน้ ทรพัย์สนิที่นํามาคํานวณ 

รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัย์สนิประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลี่ยนมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น  

โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมลงทุน 

ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั  17.00 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 9.16 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 8.74 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  8.63 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 8.43 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 8.26 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  7.72 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  6.40 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  6.23 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4.29 

11 อื่นๆ 15.14 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 3,244,108.71 บาท 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงธนคม 

ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงธนคม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอยีดเงนิ

ลงทุน ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิ

ที่สาํคญัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวงธนคม ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2563 ผลการดําเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญัสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความ

รบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และรายงาน

ของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจาํปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มี

สาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร

เรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารเพื่อใหผู้บ้รหิารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมี

ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที่

ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวม

ความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ

หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบ

บญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการ

สมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  
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• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมี

นัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่

ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กองทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่

มนัียสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)       

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั 

กรุงเทพฯ 31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบดลุ
ณ วนัที 14 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยุตธิรรม (ราคาทุน 794,450,400.59 บาท
ในปี 2563 และ 895,751,105.79 บาท ในปี 2562) 3, 7, 8 633,670,234.64   827,609,486.26   

เงนิฝากธนาคาร 6, 7 22,507,498.18  46,320,136.56  
ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 7 1,219,338.11    35,269.37   
จากการขายเงนิลงทุน 7 1,644,085.43    13,848,281.24  
รวมสนิทรพัย์ 659,041,156.36   887,813,173.43   

หนีสิน
เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทุน 7 20,984,349.38  25,310,769.60  
จากการรบัซอืคนืหน่วยลงทุน 165,165.06 659,547.57 

คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย 7 533,828.19 711,085.50 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,692.12   - 
หนีสนิอนื 13,754.61   43,037.34   

รวมหนีสนิ 21,698,789.36  26,724,440.01  
สินทรพัยส์ุทธิ 637,342,367.00   861,088,733.42   

สินทรพัยส์ุทธิ:
ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 462,854,432.12   484,970,554.75   
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 531,311,544.77   544,820,547.58   
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน 4 (356,823,609.89)  (168,702,368.91)  
สนิทรพัยส์ุทธิ 637,342,367.00   861,088,733.42   

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 13.7698       17.7554       
จาํนวนหน่วยลงทุนทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 46,285,443.2123   48,497,055.4759   

บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที 14 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
หุ้นสามญั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ธนาคาร 200,504,335.00  31.64
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 996,600         21,526,560.00    3.40
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 529,100         56,349,150.00    8.89
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 215,200         19,152,800.00    3.02
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 154,400         6,176,000.00     0.98
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 525,700         37,981,825.00    5.99
บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 289,300         9,619,225.00     1.52
บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 608,100         41,198,775.00    6.50
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 8,500,000      8,500,000.00     1.34

เงินทุนและหลกัทรพัย์ 102,553,991.20  16.18
บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จาํกดั (มหาชน) 1,257,652      22,763,501.20    3.59
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 1,523,000      37,313,500.00    5.89
บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) 320,000         8,880,000.00     1.40
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 200,000         10,100,000.00    1.59
บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 3,401,400      13,945,740.00    2.20
บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน) 1,273,500      9,551,250.00     1.51

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 230,064,615.70  36.31
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 307,400         58,867,100.00    9.29
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 285,300         4,935,690.00     0.78
บรษิทั โทเทลิ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 705,900         25,941,825.00    4.09
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 948,200         7,680,420.00     1.21
บรษิทั อนิทชั โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) 926,400         53,268,000.00    8.41
บรษิทั สามารถคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 760,000         3,800,000.00     0.60
บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 2,139,200      10,802,960.00    1.71

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที 14 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)
บรษิทั ซมิโฟนี คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 4,893,085      15,951,457.10    2.52
กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 3,298,457      48,817,163.60    7.70

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ
เทคโนโลยี 40,571,300.00    6.40
บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 1,341,200      40,571,300.00    6.40

รวมหุ้นสามญั 573,694,241.90  90.53
พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
งวดท ี20/91/63 (CB20820B) 20/08/63 5,000            4,999,710.63     0.79
งวดท ี7/364/62 (CB20903A) 03/09/63 10,000          9,997,970.28     1.58
งวดท ี25/91/63 (CB20924B)     24/09/63 45,000          44,978,311.83    7.10

รวมพนัธบตัร 59,975,992.74    9.47

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 794,450,400.59 บาท) 633,670,234.64  100.00

     หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที 14 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
หุ้นสามญั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ธนาคาร 336,965,684.00  40.73
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,328,600     46,833,150.00     5.66
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 317,900        52,453,500.00     6.34
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 266,400        41,292,000.00     4.99
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 1,002,000     70,641,000.00     8.54
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1,369,900     23,973,250.00     2.90
บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 753,200        1,031,884.00       0.13
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 522,000        64,467,000.00     7.79
บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 170,400        8,860,800.00       1.07
บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 276,900        27,413,100.00     3.31

เงินทุนและหลกัทรพัย์ 96,958,824.40   11.71
บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 99,400         21,271,600.00     2.57
บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จาํกดั (มหาชน) 2,205,252     54,469,724.40     6.58
บรษิทั ราชธานีลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 1,237,800     8,355,150.00       1.01
บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน) 1,273,500     12,862,350.00     1.55

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 272,126,476.40  32.87
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 190,700        42,716,800.00     5.16
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 285,300        6,533,370.00       0.79
บรษิทั โทเทลิ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 927,900        54,050,175.00     6.53
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 2,093,000     16,325,400.00     1.97
บรษิทั อนิทชั โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) 721,200        46,517,400.00     5.62
บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 2,139,200     20,643,280.00     2.49
บรษิทั ซมิโฟนี คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 4,893,085     19,963,786.80     2.41
บรษิทั ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 6,561,100     40,022,710.00     4.84
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที 14 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ
ชือหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(บาท)
กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1,424,357     25,353,554.60     3.06

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ
เทคโนโลยี 46,771,875.00      5.65
บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 1,496,700     46,771,875.00     5.65

รวมหุ้นสามญั 752,822,859.80    90.96
พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
งวดท ี24/91/62 (CB19912B) 12/09/62 5,000           4,993,411.43       0.60
งวดท ี32/91/62 (CB19N07B) 07/11/62 15,000         14,949,083.01     1.81
งวดท ี21/182/62 (CB19N21A)     21/11/62 5,000           4,980,476.53       0.60
งวดท ี27/91/62 (CB19O03B)     03/10/62 30,000         29,930,554.25     3.62
งวดท ี30/91/62 (CB19O24B) 24/10/62 20,000         19,933,101.24     2.41

รวมพนัธบตัร 74,786,626.46      9.04

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 895,751,105.79 บาท) 827,609,486.26    100.00

     หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบกาํไรขาดทุน
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 14 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้จากการลงทุน 3

รายไดเ้งนิปันผล 7 34,217,438.91    29,690,778.89  
รายไดด้อกเบยี 7 895,647.74   1,403,294.65    

รวมรายได้ 35,113,086.65    31,094,073.54  
ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 11,845,589.17    14,419,753.27  
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 236,911.75   288,395.00 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5, 7 947,647.18 1,153,580.21    
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 76,200.00   76,500.00   
ภาษเีงนิได้ 21,797.11   -  
คา่ใชจ่้ายอนื 7 392,426.06   369,453.53 

รวมคา่ใชจ้า่ย 13,520,571.27    16,307,682.01  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 21,592,515.38    14,786,391.53  

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทุน (117,075,209.94)  (23,535,023.52) 
รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน (92,638,546.42)   (5,051,764.98)   

รวมรายการขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุนทเีกดิขนึและทยีงัไมเ่กดิขนึ (209,713,756.36)  (28,586,788.50)   

การลดลงในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (188,121,240.98)  (13,800,396.97)   

บาท
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 14 สิงหาคม 2563

2563 2562
การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 21,592,515.38        14,786,391.53      
รายการขาดทุนสุทธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทุน (117,075,209.94)      (23,535,023.52)     
รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน (92,638,546.42)       (5,051,764.98)       

การลดลงสุทธใินสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนินงาน (188,121,240.98)      (13,800,396.97)     
การเพิมขึน(ลดลง)ของทุนทีได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

มลูคา่หน่วยลงทุนทขีายในระหวา่งปี 74,036,745.29        40,560,600.17      
มลูคา่หน่วยลงทุนทรีบัซอืคนืในระหวา่งปี (109,661,870.73)      (120,716,063.89)    

การลดลงสุทธขิองทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (35,625,125.44)       (80,155,463.72)     
การลดลงของสนิทรพัยส์ุทธใินระหวา่งปี (223,746,366.42)      (93,955,860.69)     
สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 861,088,733.42       955,044,594.11     
สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 637,342,367.00       861,088,733.42     

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน
(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัต้นปี 48,497,055.4759     52,993,602.0322   
บวก : หน่วยลงทุนทขีายในระหวา่งปี 5,081,486.0397       2,312,823.1393     
หกั : หน่วยลงทุนทรีบัซอืคนืในระหวา่งปี (7,293,098.3033)      (6,809,369.6956)    
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 46,285,443.2123     48,497,055.4759   

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 14 สิงหาคม 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนินงาน (188,121,240.98)      (13,800,396.97)     
ปรบักระทบการลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนินงาน
   ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน
การซอืเงนิลงทุน (1,201,958,372.05)   (939,458,640.76)    
การขายเงนิลงทุน 1,186,910,714.22    982,189,199.09     
สว่นตาํมลูคา่ตราสารหนีตดับญัชี (726,846.91)           (987,976.34)         
การ(เพมิขนึ)ลดลงในลกูหนีจากเงนิปันผลและดอกเบยี (1,184,068.74)         47,422.02            
การ(เพมิขนึ)ลดลงในลกูหนีจากการขายเงนิลงทุน 12,204,195.81        (13,848,281.24)     
การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนีจากการซอืเงนิลงทุน (4,326,420.22)         15,342,431.80      
การเพมิขนึ(ลดลง)ในเจา้หนีจากการรบัซอืคนืหน่วยลงทุน (494,382.51)           659,547.57          
การลดลงในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (177,257.31)           (57,192.22)           
การเพมิขนึในภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,692.12                -                     
การเพมิขนึ(ลดลง)ในหนีสนิอนื (29,282.73)             3,881.61              
รายการขาดทุนสุทธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทุน 117,075,209.94       23,535,023.52      
รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน 92,638,546.42        5,051,764.98        

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 11,812,487.06        58,676,783.06      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 74,036,745.29        40,560,600.17      
การรบัซอืคนืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (109,661,870.73)      (120,716,063.89)    

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (35,625,125.44)       (80,155,463.72)     
เงนิฝากธนาคารลดลงสุทธิ (23,812,638.38)       (21,478,680.66)     
เงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 46,320,136.56        67,798,817.22      
เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 22,507,498.18        46,320,136.56      

บาท
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม
ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 14 สิงหาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558
ขอ้มลูผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 17.7554  18.0218  17.4961  16.8415    16.7443    18.9757    
รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ* 0.4570    0.2886    0.2234    0.2480     0.3466      0.3400      
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทุน ** (2.4801)   (0.4569)   0.3890    (0.4711)    (1.6621)     0.2305      
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน ** (1.9625)   (0.0981)   (0.0867)   0.8777     1.4127      (2.8019)     

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทงัสนิ (3.9856)   (0.2664)   0.5257    0.6546     0.0972      (2.2314)     
มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 13.7698  17.7554  18.0218  17.4961    16.8415    16.7443    

อตัราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธิ
ถวัเฉลยีระหว่างปี (%) (25.52)    (1.54)      4.19       3.31         0.48         (10.52)       

อตัราส่วนการเงนิทสีําคญัและขอ้มลูประกอบเพมิเตมิทสีําคญั
มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายปี (พนับาท) 637,342  861,089  955,045  1,158,281 1,335,662  1,371,335  
อตัราส่วนของค่าใชจ้า่ยรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธิ

ถวัเฉลยีระหว่างปี (%) 1.83       1.82       1.82       1.84         1.83         1.84         
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธิ

ถวัเฉลยีระหว่างปี (%) 4.76       3.46       3.02       3.34         4.03         3.61         
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซอืขายเงนิลงทุน

ระหว่างปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างปี (%) *** 262.14    142.55    88.94     107.74     134.23      110.71      

ขอ้มลูเพมิเตมิ
* คํานวณจากจาํนวนหน่วยทจีาํหน่ายแลว้ถวัเฉลยีระหว่างปี
** ขอ้มลูต่อหน่วยทรีายงานอาจไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลยีนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนทเีกดิขนึ

ในระหว่างปี เนืองจากชว่งเวลาของรายการซอืขายหน่วยลงทุนนันขนึอยู่กบัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทุนในระหว่างปี
*** ไมน่บัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิ และการซอืขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซอืหรอืขายเงนิลงทุนอย่างแทจ้รงิ

ซงึไมร่วมถงึการซอืโดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซอืคนื 

บาท
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กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบวัหลวงธนคม

กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2537 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุน และ

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลงทุนใน

หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะกลุ่มธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย ์และกลุ่มสื่อสาร โดยเฉลีย่ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80

ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงนิฝาก และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่

ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงนิ

ไดจ้ดัทาํขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบทีกํ่าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิ

เฉพาะดา้นการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจดัทํางบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย กองทุนได้

จดัทาํงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรงุใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

ในระหว่างปี กองทุนได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ

ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มดีงัน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ 

จ่ายล่วงหน้า 
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของกองทุน 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบักองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตัิทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่  

1 มกราคม 2563  

ฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว 

3. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

การวดัค่าเงนิลงทุน 

เงินลงทุนจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัทีว่ดั

ค่าเงนิลงทุน 

- หลกัทรพัย์ที่เป็นตราสารหน้ี แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนใชว้ธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายในการกําหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหน้ี ซึง่มอีายุครบกําหนดภายใน 90 วนั นับตัง้แต่

วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหน้ีนัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจําหน่ายอย่างเป็น

สาระสาํคญั 

กําไรหรอืขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าของเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ วนัทีว่ดั

ค่าเงนิลงทุน 

ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายไดนั้บแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

รายไดด้อกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

บญัชส่ีวนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ซึ่งยอดที่จําหน่ายน้ีแสดงเป็นรายการ

ปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กําไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่าํหน่ายเงนิลงทุน 

ภาษเีงนิได ้

กองทุนเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรษัฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
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การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัช ี

ในการจดัทํางบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในการจดัทํางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทางบญัชี

จะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 

4. ขาดทุนสะสมต้นปี             

 บาท 

 2563  2562 

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธสิะสม (เริม่สะสม 15 ส.ค. 37) 292,783,917.57  277,997,526.04 

รายการขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 15 ส.ค. 37) (393,344,666.95)  (369,809,643.43) 

รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม      

      (เริม่สะสม 15 ส.ค. 37) (68,141,619.53)  (63,089,854.55) 

ขาดทุนสะสมตน้ปี (168,702,368.91)  (154,901,971.94) 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกนิ 1.605 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุน  

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  ไม่เกนิ 0.0428 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน  ไม่เกนิ 0.1284 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

 

 

 

 บาท  อตัราดอกเบีย้ (%) 

ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,873,747.65  991,036.07  0.125  0.375 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 4,509,964.40  14,783,067.59  0.225  0.62 

ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 16,123,786.13  30,546,032.90  0.30  0.85 

รวมเงนิฝากธนาคาร 22,507,498.18  46,320,136.56     

BTK |29



7. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

 ในระหว่างปี กองทุนมรีายการธุรกจิระหวา่งกนัทีส่าํคญักบับรษิทัจดัการ และกจิการอื่น ซึง่มผีูถ้อืหุน้ และ/หรอืกรรมการเดียวกัน

กบับริษัทจดัการและกองทุน รายการที่สาํคญัดงักล่าวสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,845,589.17  14,419,753.27  ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 947,647.18  1,153,580.21  ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,638.00  36,243.98    ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบรกิารอื่นๆ 125,368.04  120,862.62    ราคาตลาด 

ซื้อเงนิลงทุน 113,749,301.39  30,579,754.83  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 53,264,896.19  8,299,064.53  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 2,249,800.00  2,077,100.00  ตามทีป่ระกาศจ่าย 

ดอกเบีย้รบั 3,318.67  8,938.05  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหน้า 250,552.92  138,245.61  ราคาตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

ซื้อเงนิลงทุน -  19,927,540.20  ราคาตลาด 

ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2563 และ 2562 กองทุนมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 387,072.05  543,193.00 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงนิลงทุน 56,349,150.00  52,453,500.00 

เงนิฝากธนาคาร 1,873,747.65  991,036.07 

ลูกหน้ีจากดอกเบีย้ 297.97  583.66 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 55,144.20  72,225.94 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)    

ลูกหน้ีจากการขายเงนิลงทุน 1,603,259.95  - 

เจา้หน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน 14,469,982.33  - 
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8. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงนิลงทุนสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 14 สงิหาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจํานวนเงนิ

2,388.87 ล้านบาท (ปี 2562: จํานวนเงนิ 1,921.65 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 324.09 (ปี 2562: รอ้ยละ 213.91)

ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน

กองทุนไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็กําไรหรอืการคา้

มลูค่ายุตธิรรม

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทุน ณ วนัทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรพัย์

ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรมโดยถอืตามราคาทีซ่ื้อขายกนัในตลาด ดงันัน้กองทุน

เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญั

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหน้ีอาจจะเพิม่ขึ้นหรือลดลง เมื่ออตัราดอกเบี้ยในท้องตลาดมกีาร

เปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สงูขึน้ ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด

ลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมรีาคาเพิม่สูงขึน้ ยิง่ตราสารหน้ีมอีายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนัน้กจ็ะมคีวามอ่อนไหวต่อการ

ปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ

กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอืทางการเงนิ เน่ืองจาก

กองทุนมลูีกหน้ี อย่างไรก็ตาม สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทุนจงึไม่คาดว่าจะไดร้บั

ความเสยีหายจากการเกบ็หน้ี

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

กองทุนไม่มสีนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้จงึไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

ความเสีย่งดา้นตลาด

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเน่ืองจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  ซึ่งผลตอบแทนของเงนิลงทุนดงักล่าวขึน้อยู่

กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมผีลกระทบ

ทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัทีอ่อกตราสาร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิของผูอ้อกตราสารว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจทาํใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

การบรหิารความเสีย่ง

กองทุนบรหิารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท

เงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน

10. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทุนเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหน่ึงปี 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

วนัท่ี 

ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จาํนวน 

ครัง้ท่ี 

เชิญ

ประชุม 

จาํนวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ 

การประชุม 

บนัทึกเหตุผลกรณีไม่เหน็ด้วย  

หรืองดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออกเสียง 

20 ส.ค. 62 บมจ. ราชธานีลสิซิง่ 1 4 0 1 วาระที ่5 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ก.ย. 62 บมจ. ทุนธนชาต 1 8 0 1 วาระที ่6 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

30 ม.ีค. 63 บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร ์

เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ม.ีค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็  

คอมมนูเิคชัน่ 

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตัแิต่งตัง้ นายเพตเตอร ์

บอเร่ เฟอรเ์บริด์ เนื่องจากเขา้ประชุมน้อยกว่า 

75% 

วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสยีง 

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

2 เม.ย. 63 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 13 0 1 วาระที ่9 ปรกึษากจิการอื่นๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 63 บมจ. ฐติกิร 1 10 0 1 วาระที ่9 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ม.ิย. 63  บมจ. เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์  

เซอรว์สิเซส็ 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

19 ม.ิย. 63 บมจ. บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์

1 10 0 1 วาระที ่9 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ีงดออกเสยีง 

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

26 ม.ิย. 63 บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 1 18 0 0 - 

2 ก.ค. 63 บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ 

เทคโนโลย ี

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ินายศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ ์

เนื่องจากเขา้ประชุมน้อยกว่า 75%  

วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

10 ก.ค. 63 บมจ. ราชธานีลสิซิง่ 1 15 0 1 วาระที ่12 เรื่องอื่นๆ ถ้าม ีงดออกเสยีง 

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

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

23 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร ์

เซอรว์สิ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัท่ี 

ใช้สิทธิ 

บริษทัท่ีไปใช้สิทธิ จาํนวน 

ครัง้ท่ี 

เชิญ

ประชุม 

จาํนวนครัง้ท่ีลงมติตามวาระ 

การประชุม 

บนัทึกเหตุผลกรณีไม่เหน็ด้วย 

หรืองดออกเสียง 

สนับสนุน คดัค้าน งดออกเสียง 

29 ก.ค. 63 บมจ. ทุนธนชาต 1 9 0 1 วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสยีง 

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

31 ก.ค. 63 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ 1 12 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ินายอฟัซอล บนิ อบัดุล 

ราฮมิ เป็นกรรมการ เนื่องจากเขา้ประชุมน้อยกว่า 

75% 

วาระที ่12 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 1 9 2 1 วาระที ่5.1.0.0 ไม่อนุมตั ินายหลี ่หลง เทา 

เนื่องจากเขา้ประชุมน้อยกว่า 75% 

วาระที ่5.2.0.0 ไม่อนุมตั ินายเชน ฟง ลอง 

เนื่องจากเขา้ประชุมน้อยกว่า 75% 

วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 1 12 0 1 วาระที ่10 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตุผลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั Conference Call, SMS และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 

 

 

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 31 สงิหาคม 2563
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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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