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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย  

 กองทนุรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย (B-THAICG) เป็นหนึง่ในกองทนุทีถ่อืกําเนดิจากแนวคดิการลงทนุอย่างย่ังยนื 
โดยจะเลือกลงทุนในบรษัิทที่มีการกํากับดูแลกจิการที่ดี ไดร้ับการจัดอันดับธรรมาภบิาล (CG Rating) ของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตัง้แต่ 4 ดาวขึน้ไป และไดร้ับการรับรองตามโครงการแนวร่วมภาคปฏบัิตภิาคเอกชนไทย 
ต่อตา้นคอร์รัปชั่น (CAC) นอกจากนัน้ เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปในแนวทางเดยีวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงคเ์พื่อยกระดับ 
ตลาดทุนไทยในเรื่องธรรมมาภบิาล ส่งเสรมิการทําธุรกจิที่คํานึงถงึการดูแลสังคม สิง่แวดลอ้ม และการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รณรงค ์
ใหม้กีารดําเนนิธุรกจิอย่างรับผดิชอบต่อสังคมและผูเ้กีย่วขอ้ง (Stakeholders) ดังนัน้ คณะกรรมการโครงการเพื่อธรรมาภบิาลไทย 
ซึง่ประกอบไปดว้ยตัวแทนจากบรษัิทจัดการลงทุน 11 บรษัิท ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑคั์ดเลอืกหลักทรัพยแ์ละแนวทางการลงทุน 
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน ผูล้งทนุจงึมั่นใจไดว้า่เงนิลงทนุของท่านจะมโีอกาสไดร้ับผลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว และยังได ้
มสีว่นร่วมในการชว่ยสังคมใหด้ขี ึน้ในระยะยาวอกีดว้ย โดยบรษัิทจัดการจะร่วมบรจิาคผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา 40% 
ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ใหกั้บหน่วยงานที่ส่งเสรมิธรรมาภบิาลไทย และหรอืหน่วยงานที่ส่งเสรมิ 
การ ต่อตา้นคอรร์ัปชั่น หรือองคก์รอืน่ใดที่เกีย่วเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการร่วมเป็น 
ผูพ้จิารณาการบรจิาค  

คณะกรรมการโครงการเพือ่ธรรมาภบิาลไทย ไดพ้จิารณาอนุมัตเิงนิเพือ่สนับสนุนโครงการ สิน้สดุ ณ วันที ่30 กันยายน 
2564 เป็นจํานวน 13 โครงการ จํานวนเงนิรวม 44.16 ลา้นบาท กองทุนบัวหลวงตระหนักเสมอว่า การส่งเสรมิธรรมาภบิาล 
และต่อตา้นคอรร์ัปชั่นนัน้ มใิชห่นา้ทีข่องภาครัฐแต่เพยีงกลุ่มเดยีว แต่เป็นหนา้ที่อันพงึกระทําของพวกเราทุกคน และสามารถ
เริม่ทําเองไดทั้นทตีามแตกํ่าลังของตน 

สําหรับภาพรวมตลาดหุน้ท่ัวโลกปรับตัวเพิม่ขึน้ทําจุดสงูสดุอยา่งต่อเนื่อง นําโดยตลาดหุน้ในประเทศทีพ่ัฒนาแลว้อย่าง
สหรัฐอเมรกิาและยโุรปถงึแมว้า่ประเด็นความเสีย่งต่อภาวะเงนิเฟ้อทีส่งูจะยังมอียู ่อยา่งไรก็ดทีางกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 
(IMF) มองว่าเงนิเฟ้อจะขยายตัวสงูสดุในไตรมาส 4 กอ่นทีจ่ะชะลอลงกลับสูร่ะดับกอ่นการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
ในกลางปี 2565 ดา้นตัวเลขเศรษฐกจิล่าสุดของประเทศสหรัฐฯ ภาพรวมยังมกีารขยายตัว แมจ้ะมสีัญญาณชะลอตัวลงบา้งใน
ภาคการผลติจากปัญหาการขาดแคลนวัตถดุบิและดา้นโลจสิตกิส ์โดยในเดอืนตุลาคม 2564 Composite PMI ของสหรัฐฯ ปรับ
เพิม่ขึน้เป็น 57.3 จุด สงูสดุในรอบ 3 เดอืน หนุนโดยภาคการบรกิารเป็นหลัก ขณะทีภ่าคการผลติปรับลดลงจากยอดคําสั่งซือ้ 
ทีช่ะลอตัว รวมถงึแรงสง่จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีท่ยอยหมดไป ดา้นเศรษฐกจิยโูรโซน ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลง
สูจุ่ดต่ําสดุในรอบ 7 เดอืน โดยเผชญิปัญหาจากการขาดแคลนพลังงานเขา้มาเพิม่เตมิ จากปัญหา Supply disruptions ทีม่อียู่
กอ่นหนา้  

ขณะที่ปัจจัยที่ตลาดจับตามอง คือ การประชุมนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดป้ระกาศทํา QE 
Taper ตามที่ตลาดคาด และส่งสัญญาณที่ Dovish ต่อตลาด ทัง้ประเด็นเงนิเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงว่ามาจากความไม่สมดุลของ 
อุปสงค์และอุปทานชั่วคราว และยังคงมีความยืดหยุ่นต่อการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยขึน้อยู่กับพัฒนาการของ
เศรษฐกจิ สถานการณ์ COVID-19 และการจา้งงาน แตอ่ยา่งไรก็ตาม นักลงทนุยังคงมมีุมมองเชงิบวกต่อแนวโนม้การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิและการเตบิโตของกําไรในบรษัิทจดทะเบยีนในอนาคต  

สําหรับตลาดหุน้ไทยปรับตัวในกรอบแคบ โดยตลาดยังคงตดิตามถงึการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิในประเทศและภาคการ
ทอ่งเทีย่ว หลังจากผ่อนคลายมาตรการอย่างต่อเนื่อง ดา้นกลุม่อุตสาหกรรมทีป่รับขึน้ไดด้ใีนเดอืนนี้ ยังคงเป็นกลุม่ธนาคาร โดย
ไดร้ับปัจจัยบวกเพิม่เตมิจากผลประกอบการทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าด และกลุ่มอสังหารมิทรัพยท์ี่ไดร้ับปัจจัยบวกจากการผ่อนปรน
มาตรการ LTV จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ในระยะขา้งหนา้หากกจิกรรมทางเศรษฐกจิและภาคการท่องเทีย่วสามารถ
ฟ้ืนตัวไดด้ตีามลําดับ ทัง้จากภายในและจากนักท่องเทีย่วต่างชาต ิก็จะชว่ยหนุนแนวโนม้ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน
ในวงกวา้งในปีหนา้ได ้กลยุทธก์ารลงทุนยังคงใหน้ํ้าหนักกับธุรกจิที่จะไดร้ับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ในประเทศ ขณะทีใ่หค้วามระมัดระวังมากขึน้กับธรุกจิทีผ่ลประกอบการมโีอกาสถูกกดดันจากตน้ทนุวัตถดุบิทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุน B-THAICG มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  
ณ วันที ่30 กันยายน 2564 เทา่กับ 259.04 ลา้นบาท หรอื 9.0697 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 25.06% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 
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รายงานการสนบัสนุนโครงการเพือ่ธรรมาภบิาลไทย 

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุวันที ่4 ตลุาคม 2560 จนถงึวันที ่30 กันยายน 2564 คณะกรรมการโครงการเพือ่ธรรมาภบิาลไทย 
ไดพ้จิารณาอนุมัตกิารสนับสนุนโครงการ จํานวน 13 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงนิ 44,164,960 บาท โดยสรุปดังนี้  

 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

1. โครงการ เกมเพือ่การเรยีนรู ้
การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ 
(Corrupt the Game) 
สําหรับเยาวชนในโรงเรยีน 

มุง่เนน้การสือ่สารปัญหาและผลกระทบ
ของคอรร์ัปชัน่เกดิขึน้ภายใตค้วามร่วมมอื 
ระหว่างมูลนธิเิพือ่คนไทยและโอเพ่นดรมี 
ซึง่การเผยแพรเ่กมจะทําผ่าน 1) การฝึก 
อบรมในกลุม่โรงเรยีนนําร่อง และ  
2) การเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องเกม 
เพือ่ใหโ้รงเรยีนอืน่ๆ นอกกลุม่โรงเรยีน
นําร่องสามารถนํา toolkit ไปตดิตัง้และ
เริม่ตน้การเรยีนการสอนไดด้ว้ยตัวเอง 

4,500,000  คัดเลอืกโรงเรยีนนําร่อง 100 
โรงเรยีน โรงเรยีนละ 200 คน  
รวม 20,000 คน 

2.  โครงการ CAC SME 
Certification 

เป็นโครงการต่อยอดจาก CAC ซึง่เป็น
การขยายขอบขา่ยใหค้รอบคลุมกลุม่
ธรุกจิ SME โดยโครงการจะชว่ยให ้
บรษัิท SME มนีโยบาย ระบบควบคมุ
ภายใน และขอ้ปฏบัิตทิีด่เีพือ่ชว่ยป้องกัน
การใหส้นิบน โดยเริม่ตน้จากบรษัิท
ขนาดใหญท่ีไ่ดร้ับการรับรอง CAC แลว้
ชกัชวนบรษัิท SME คูค่า้ทีอ่ยูใ่น Suppy 
Chain เดยีวกันมาเขา้ร่วมโครงการนี้  

1,761,000  บรษัิท SME ที่เ่ขา้ร่วมโครงการ
จํานวน 57 บรษัิท  
บรษัิท SME ที่ม่นีโยบาย ระบบ
ควบคุมุ และขอ้ปฎบัิตทิี่ด่ ีและ 
ผา่นการรับรองจํานวน 28 บรษัิท  
มพีนักงานที่ไ่ดเ้ขา้อบรมผา่นระบบ 
E-learning จํานวน 1,176 คน 

3. โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ
ใหข้อ้ตกลงคุณุธรรม 
(Integrity Pact Capacity 
Development) 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ป้องกันการทุจรติคอรร์ัปชัน่ในภาครัฐ 
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนและ 
เพิม่ขดีความสามารถการทํางานของ
ภาคประชาสงัคม ใหส้ามารถพัฒนาการ
ทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และ
ใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มูลสําหรับการทํางาน
ของผูส้งัเกตการณ์อสิระ (Independent 
Observer) 

4,500,000  มผีูเ้ขา้ร่วมหลักสูตูร Independent 
Observer Program (IOP) 
จํานวน 293 คน มผีูส้งัเกตการณ์
อสิระเขา้ร่วมโครงการ 188 คน 

4. โครงการ ปฏบัิตกิารหมาเฝ้า
บา้น (ACT WATCHDOG) 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ป้องกันการเกดิทจุรติคอรร์ัปชัน่และการ
ปลกูฝังธรรมาภบิาลในภาครัฐ และภาค
ประชาสงัคม ในการเชือ่มโยง จัดการ 
และวเิคราะหช์ดุขอ้มลูทีม่คีวามสําคัญ
ตอ่การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ เพือ่สนับสนุน
การทํางานของสือ่มวลชน ภาคประชา
สงัคม และประชาชน รวมถงึเพือ่เพิม่
มาตรฐานความโปร่งใสในสงัคมผา่นการ
ทํางานร่วมกันแบบภาคเีครอืข่าย 

2,133,900  
 

อาสาสมัครจากการจัดกจิกรรม
อบรมเพื่อ่พัฒนารูปแบบการสื่อ่สาร 
ที่ม่มีาตรฐาน จํานวน 80 คน 
 

5. โครงการ Big Open Data 
เพื่อ่การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชั่น (ประเทศไทย) 
ร่วมมอืกับภาคเีครอืขา่ยในการพัฒนา 
“ACT Ai เครือ่งมอืสูโ้กง” แพลตฟอรม์

6,009,720  
 

ผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ACT Ai  
จํานวน 7,379 Users ผูเ้ขา้ชม
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 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

ทีร่วบรวมขอ้มลูโครงการจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐเอาไว ้เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ ี
สว่นร่วมเขา้ไปตดิตามตรวจสอบ 

ระบบ “จับโกงงบ COVID ดว้ย 
ACT Ai จํานวน 1,729 Users 

6. โครงการ บัตรคะแนนชุมุชน 
(Community Scorecard)  
ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพือ่ 
สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุม่ลูกเหรยีง) 
Community Scorecard เป็นเครือ่งมอื
ทีพ่ัฒนาศักยภาพในชมุชนเพือ่สง่เสรมิ
การมสีว่นร่วมของคนในชมุชน ในการ
ประเมนิมาตราฐานการบรกิารของภาครัฐ 
ในการเปิดโอกาสใหค้นในชมุชนไดม้ี
สทิธมิเีสยีง เป็นเครือ่งมอืทีใ่หช้าวบา้น
แกปั้ญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เป็น
การแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารของภาครัฐ
และการบรกิารสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

1,743,150  
 

ประชาชนใน 10 พื้น้ที่ใ่ชเ้ครือ่งมอื 
Community Scorecard ทีใ่ห ้
ประชาชนไดแ้สดงความคดิเห็น
เรื่อ่งการใหบ้รกิาร และโครงการ
ของหน่วยงาน ภาครัฐ อย่าง
สรา้งสรรค ์จํานวน 100 คน 

7. โครงการ หลักสตูรสุจุรติไทย โดยบรษัิทสจุรติไทย เพือ่ปลูกฝังองค์
ความรูเ้รือ่งการสง่เสรมิธรรมาภบิาลและ
การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ใหส้งัคมผา่นการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรทีใ่หค้วามรู ้
เรือ่งความสจุรติ ธรรมาภบิาลการทจุรติ
คอรร์ัปชัน่ ผลกระทบและวธิกีารแกไ้ข 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จํานวน 5 หลักสตูร 
ไดแ้ก ่นักเรยีน/นักศกึษา นักธุรกจิ 
ขา้ราชการ นักการเมอืง และบุคคลท่ัวไป 

3,895,000  
 

หลักสตูรสจุรติไทย E-learning 
จํานวนผูเ้ขา้เรยีน 229,914 คน 

8. โครงการ พัฒนาหลักสตูร
เพือ่การพัฒนาครู สูก่าร
ปลกูฝังคณุธรรมและ 
ธรรมาภบิาลในหอ้งเรยีน  
ในรูปแบบออนไลน ์
 

โดยบรษัิท เลริน์ เอ็ดดเูคชัน่ จํากัด
ปลกูฝังองคค์วามรูเ้รือ่งการสง่เสรมิ 
ธรรมาภบิาลและการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่
ในภาคการศกึษา ผา่นการพัฒนา 
Platform เรยีนออนไลน ์ใน 
www.trainkru.com ทีร่วบรวมสือ่ 
การเรยีนการสอนเรือ่งคณุธรรม 
จรยิธรรม และการปลกูฝังเรือ่งการ
ตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ ใหส้ามารถเขา้ถงึ 
ครูไดใ้นจํานวนมาก 

2,945,000  
 

จํานวนผูเ้ขา้เรยีนออนไลน ์ใน 
www.trainkru.com 13,758 คน 

9. โครงการ สง่เสรมิการพัฒนา
คณุธรรมความซือ่สัตยส์จุรติ 
และพฤตกิรรมต่อตา้นการ
ทจุรติเพือ่ใหส้ถานศกึษา
เป็นแบบอย่างในสงัคม  

โดย มลูนธิยิุวพัฒน ์ปลูกฝังองคค์วามรู ้
เรือ่งการสง่เสรมิธรรมาภบิาลและการ
ตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ ในภาคการศกึษาที่
สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม
ความซือ่สตัยส์จุรติ และพฤตกิรรมตอ่ตา้น
การทุจรติ ใหแ้กนั่กเรยีน ครู ผูบ้รหิาร 
และบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

9,844,060  
 

โรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการ 
จํานวน 502 โรงเรยีน ใน 76 จังหวัด 

10. โครงการ ระดมพลังทุกภาค
สว่นสรา้งนวัตกรรมต่อตา้น
คอรร์ัปชัน่ดว้ยขอ้มลูเปิด 
(ACTkathon) 

ACTkathon : Anti-Corruption VIRTUAL 
HACKATHON 2021 โครงการทีเ่ปิดให ้
คนทีอ่ยากร่วมเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
และแกปั้ญหาทจุรติ เขา้มาร่วมแขง่ขัน
ไอเดยี โดยมปีลายทางเพือ่นําไอเดยีนัน้

3,500,000  ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันกว่า 100 คน  
จาก 20 ทมี 
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 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

 ไปสรา้งเครื่องมือที่ประชาชนสามารถ 
ใชง้านจรงิได ้เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยจับตา
ภาครัฐ ป้องกัน-จับโกงเชงิระบบ ผ่าน
ขอ้มลูและเทคโนโลย ี

11. โครงการ Data 
Communication Lab 

โดยบรษัิท เลริน์ เอ็ดดเูคชัน่ จํากัด  
 

1,926,000  - 

12. โครงการ กรณีศกึษาบทบาท
ของธนาคารในการป้องปราม
คอรร์ัปชัน่ของลูกคา้ธรุกจิ 

โดยแนวร่วมการเงนิทีเ่ป็นธรรม 
ประเทศไทย (Fair Finance Thailand)  
 

812,130  - 

13. โครงการ Read to Kid โดยกลุม่นสิติคณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

595,000  - 
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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 4 ตลุาคม 2560 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 4 ตลุาคม 2560 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 4 ตลุาคม 2560 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 4 ตลุาคม 2560 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 4 ตลุาคม 2560 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

  กองทุนรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน  
5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน 
ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 กองทุนมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หรอืตลาดรองอืน่ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกองทนุจะลงทุนในบรษัิททีม่ีการกํากับ
ดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ัปชัน่ 
(CAC) โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV ซึง่การพจิารณาการกํากับดแูลกจิการทีด่อีาจพจิารณาจากการจัดอันดับ 
CG Scoring ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นทีเ่หลอืลงทุนในตราสารหนี้ 
ตราสารการเงนิ และหรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 
ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note  

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย ตามขอ้บังคับ 
ที่กําหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การยกเลกิหลกัเกณฑข์อ้จํากดั
การถอืหนว่ยลงทุน 

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 
ยกเลกิการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการ
แกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทุนกรณีถอืหน่วยลงทนุ
เกนิขอ้จํากัด รวมทัง้ยกเลกิการจํากัดสทิธขิองผูถ้อื
หนว่ยลงทนุในการรับเงนิปันผล 

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่น
ทีถ่อืเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูล้งทนุสามารถซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุผา่นบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนนายหนา้ที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยมรีายละเอยีดและเงือ่นไข
ตามทีร่ะบใุนกรมธรรมป์ระกันชวีติ ซึง่อาจมขีอ้กําหนด
และวธิปีฏบัิตแิตกตา่งไปจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เพยีงอยา่งเดยีว 
ทัง้นี้ กอ่นทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกัน
ชวีติควบหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th 

2 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่
อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

การรบัชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
และการชําระเงนิคา่ขายคนื
หนว่ยลงทุน 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่  
E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ 
เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

การดําเนนิการของบรษิทัจดัการ 
เมือ่เลกิกองทุนรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืให ้
ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. 
ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน  
ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตุ
เลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.ย. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 59 

 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่4 ต.ค. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1    
  (บาท) 8.7074 8.7485 7.2521 10.0074 - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
  B-THAICG 4.16 3.67 25.06 -3.22 - -2.41 

เกณฑม์าตรฐาน2 2.08 2.99 33.56 0.17 - 1.82 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

11.613 11.663 14.22 16.72 - 15.14 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.823 12.043 15.86 19.59 - 17.76 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 

2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   259,472,353.83 100.17 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท จเีอฟพที ีจํากัด (มหาชน) 
 

1,185,440.00 0.46 

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

8,411,300.00 3.25 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

9,238,200.00 3.57 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,929,200.00 2.29 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

8,973,150.00 3.46 

    พาณิชย ์      

        บรษัิท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) 
 

4,976,500.00 1.92 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

15,932,150.00 6.15 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,386,800.00 0.92 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

7,368,900.00 2.84 

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

3,825,000.00 1.48 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

11,778,600.00 4.55 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

2,480,600.00 0.96 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,166,000.00 1.99 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

7,826,880.00 3.02 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

4,774,000.00 1.84 

        บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,150,000.00 2.37 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,188,250.00 0.46 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

6,977,400.00 2.69 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

8,327,650.00 3.21 

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
 

4,521,420.00 1.75 

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

15,444,840.00 5.96 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
        บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

2,656,175.00 1.03 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

2,503,870.00 0.97 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,959,700.00 2.69 

    แฟช ัน่      

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

3,371,710.00 1.30 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์      

        บรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

4,303,350.00 1.66 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

3,728,000.00 1.44 

    อาหารและเครือ่งดืม่      

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

8,543,950.00 3.3 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

5,087,533.50 1.96 

        บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 
 

2,465,850.00 0.95 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

7,052,500.00 2.72 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

10,329,200.00 3.99 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,567,950.00 0.99 

    สือ่และสิง่พมิพ ์      

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

3,746,620.00 1.45 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

2,599,575.00 1.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

11,087,600.00 4.28 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

2,433,600.00 0.94 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ      

        บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 

9,192,700.00 3.55 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

7,854,640.00 3.03 

  ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

2,717,070.00 1.05 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

  0.00 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
  พนัธบตัร      

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 9,997,753.93 3.86 

  เงนิฝากธนาคาร      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 63,394.11 0.02 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 7,347,332.29 2.84 

       

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  259,042,667.74 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   9.0697 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทําขึ้น 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้อย่าง 
เท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎ
อา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 10.00 3.86 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.06 0.02 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไม่ไดร้ับการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2564 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 21/10/21 AAA 10,000,000.00 9,997,753.93 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 1,586,221.23 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์  - - AA+(tha) - 5,761,111.06 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 63,394.11 
 
 
 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสูงทีสุ่ด แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสูงสดุ
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหน้ี
ไดต้ามกําหนด 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 เพื่อจําแนกความแตกตา่งของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายใน

ระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,943.16 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 63.09 0.024 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 131.44 0.050 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 84.17 0.032 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 1,165.97 0.444 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 98.42 0.038 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 4,320.28 1.644 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 379,684,869.78 

 262,851,898.72 

  
PTR = 1.44 

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 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 13.95 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 12.47 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 11.45 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 10.54 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 10.05 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 8.21 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 4.69 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 4.41 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 3.86 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 3.82 

11 อืน่ๆ 16.55 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 1,247,584.19 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย (“กองทนุ”) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรัพยส์ทุธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
ผลการดําเนนิงาน และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามแนว
ปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิติ
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความขัดแยง้ที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับ
กองทนุรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จัดทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีึง่
รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทีม่ีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการ
ใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐาน
การสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ 
แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชทีี่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัย
อยา่งมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนที่
มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกล่าวไมเ่พยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยุดการดําเนนิงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 
(นางสาวชมภนูุช แซแ่ต)้                                              

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2564 
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรพัย์ 6

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4, 5 251,600,587.43     255,718,385.78     

เงนิฝากธนาคาร 5 9,626,190.67         20,059,160.10       

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 5 470,300.75           126,941.74           

จากการขายเงนิลงทนุ 1,523,340.09         -                      

รวมสนิทรัพย์ 263,220,418.94     275,904,487.62     

หนสีนิ 6

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 3,739,984.31         -                      

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 8,080.80               -                      

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 413,843.48           441,084.08           

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 1,389.11               1,569.56               

หนสีนิอนื 14,453.50             6,770.09               

รวมหนสีนิ 4,177,751.20         449,423.73           

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 259,042,667.74     275,455,063.89     

สนิทรพัยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 285,611,486.99     379,826,505.83     

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 16,770,030.48       938,691.77           

ขาดทนุสะสมจากการดําเนนิงาน (43,338,849.73)      (105,310,133.71)    

สนิทรัพยส์ทุธิ 259,042,667.74     275,455,063.89     

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 9.0697                  7.2521                 

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 28,561,148.6986    37,982,650.5825   

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธุรกจิการเกษตร 1,185,440.00        0.47

บรษัิท จเีอฟพที ีจํากดั (มหาชน) 95,600        1,185,440.00           0.47

ธนาคาร 32,551,850.00      12.94

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 72,200        8,411,300.00           3.34

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 69,200        9,238,200.00           3.67

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 48,600        5,929,200.00           2.36

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 97,800        8,973,150.00           3.57

พาณชิย์ 30,664,350.00      12.19

บรษัิท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 74,000        4,976,500.00           1.98

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 250,900      15,932,150.00         6.33

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) 175,500      2,386,800.00           0.95

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 145,200      7,368,900.00           2.93

วสัดกุอ่สรา้ง 15,603,600.00      6.20

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 500,000      3,825,000.00           1.52

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 29,300        11,778,600.00         4.68

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 7,646,600.00        3.04

บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากดั (มหาชน) 31,400        2,480,600.00           0.99

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 65,600        5,166,000.00           2.05

พลงังานและสาธารณูปโภค 66,869,145.00      26.58

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 631,200      7,826,880.00           3.11

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 173,600      4,774,000.00           1.90

บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 150,000      6,150,000.00           2.44

บรษัิท พลงังานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 19,400        1,188,250.00           0.47

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 40,100        6,977,400.00           2.77
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 110,300      8,327,650.00           3.31

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) 279,100      4,521,420.00           1.80

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 384,200      14,983,800.00         5.96

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 58,700        2,656,175.00           1.06

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์งิ จํากดั (มหาชน) 254,200      2,503,870.00           0.99

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 133,200      6,959,700.00           2.77

แฟชนั 3,371,710.00        1.34

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 174,700      3,371,710.00           1.34

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 8,031,350.00        3.19

บรษัิท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 78,600        4,303,350.00           1.71

บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 64,000        3,728,000.00           1.48

อาหารและเครอืงดมื 23,149,833.50      9.20

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 159,700      8,543,950.00           3.40

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 161,509      5,087,533.50           2.02

บรษัิท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) 96,700        2,465,850.00           0.98

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 325,000      7,052,500.00           2.80

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 12,897,150.00      5.13

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 52,700        10,329,200.00         4.11

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 31,900        2,567,950.00           1.02

สอืและสงิพมิพ์ 3,746,620.00        1.49

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 614,200      3,746,620.00           1.49

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 2,599,575.00        1.03

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 41,100        2,599,575.00           1.03

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 13,521,200.00      5.38

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 209,200      11,087,600.00         4.41

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 780,000      2,433,600.00           0.97
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ 9,192,700.00        3.65

บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 268,400      9,192,700.00           3.65

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 7,854,640.00        3.12

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 835,600      7,854,640.00           3.12

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 238,885,763.50   94.95

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - W4 220,900      1,634,660.00           0.65

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - W5 220,900      1,082,410.00           0.43

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) - W7 83,560        -                         -         

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) - W8 167,120      -                         -         

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 2,717,070.00        1.08

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดท ี29/91/64 - CB21O21A 21/10/64 10,000        9,997,753.93           3.97

รวมพนัธบตัร 9,997,753.93        3.97

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 262,328,315.90 บาท) 251,600,587.43   100.00
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธนาคาร 19,980,850.00    7.81

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 94,100         9,033,600.00         3.53

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 72,500         4,712,500.00         1.84

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 97,800         6,234,750.00         2.44

พาณชิย์ 45,685,005.00    17.87

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 342,300        20,623,575.00        8.07

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) 227,200        3,271,680.00         1.28

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 341,500        14,684,500.00        5.74

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 732,500        7,105,250.00         2.78

วสัดกุอ่สรา้ง 23,162,280.00    9.06

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 1,150,000     7,360,000.00         2.88

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 44,100         14,200,200.00        5.55

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากดั (มหาชน) 105,400        1,602,080.00         0.63

พลงังานและสาธารณูปโภค 42,432,825.00    16.59

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 51,200         9,574,400.00         3.74

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 51,900         2,984,250.00         1.17

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 647,100        20,707,200.00        8.10

บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหา 78,700         6,217,300.00         2.43

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 58,700         2,949,675.00         1.15

แฟชนั 2,584,750.00      1.01

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 122,500        2,584,750.00         1.01

อาหารและเครอืงดมื 30,369,280.00    11.88

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 92,400         2,587,200.00         1.01

บรษัิท อชิตินั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 460,000        5,290,000.00         2.07
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 205,600        9,406,200.00         3.68

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 479,409        9,588,180.00         3.75

บรษัิท นํามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 106,800        3,497,700.00         1.37

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 29,981,975.00    11.72

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 96,600         16,518,600.00        6.46

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 262,700        13,463,375.00        5.26

สอืและสงิพมิพ์ 1,343,025.00      0.53

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 211,500        1,343,025.00         0.53

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 8,447,400.00      3.30

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน) 370,500        8,447,400.00         3.30

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 22,780,625.00    8.92

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 733,900        4,219,925.00         1.65

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 221,400        9,409,500.00         3.68

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 630,000        2,620,800.00         1.03

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,040,000     2,350,400.00         0.92

บรษัิท ควอลติเีฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 1,900,000     4,180,000.00         1.64

การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ 3,411,000.00      1.33

บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 151,600        3,411,000.00         1.33

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 5,343,750.00      2.09

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 562,500        5,343,750.00         2.09

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 235,522,765.00  92.11

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

หุน้สามญั

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 6,215           217,525.00            0.09

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 217,525.00          0.09
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วนัครบอายุ จํานวนหนว่ย มูลคา่ยตุธิรรม มูลคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดท ี35/91/63 - CB20D03C        03/12/63 5,000           4,995,839.42         1.95

งวดท ี9/364/62 - CB20N05A        05/11/63 5,000           4,997,651.79         1.95

งวดท ี29/182/63 - CB21121A        21/01/64 5,000           4,992,417.00         1.95

งวดท ี30/182/63 - CB21128A        28/01/64 5,000           4,992,187.57         1.95

รวมพนัธบตัร 19,978,095.78    7.80

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 325,072,928.41 บาท) 255,718,385.78  100.00
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 5 7,330,871.70           12,784,283.40        

รายไดด้อกเบยี 5 76,125.45               365,512.54             

รวมรายได ้ 7,406,997.15           13,149,795.94        

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 4,219,183.45           5,239,456.35          

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 67,506.89               83,831.25              

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 140,639.46              174,648.54             

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 51,200.00               51,200.00              

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 138,832.91              130,838.81             

รวมคา่ใชจ้า่ย 4,617,362.71           5,679,974.95          

รายไดส้ทุธิ 2,789,634.44           7,469,820.99          

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 560,952.91              (48,834,588.00)       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 58,626,814.16         (58,859,886.77)       

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 59,187,767.07         (107,694,474.77)     

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 61,977,401.51         (100,224,653.78)     

หัก ภาษีเงนิได ้ 3 (6,117.53)                (10,203.15)             

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหักภาษีเงนิได ้ 61,971,283.98         (100,234,856.93)     

บาท
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กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564

2564 2563

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 61,971,283.98         (100,234,856.93)     

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 33,955,001.16         20,957,434.01        

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (112,338,681.29)      (42,414,699.57)       

การลดลงของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (16,412,396.15)        (121,692,122.49)     

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 275,455,063.89       397,147,186.38      

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 259,042,667.74       275,455,063.89      

การเปลยีนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 37,982,650.5825      40,440,339.9104     

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 4,361,011.7821       2,645,188.5608      

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (13,782,513.6660)    (5,102,877.8887)     

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 28,561,148.6986      37,982,650.5825     

บาท

หนว่ย
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กองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

กองทุนรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจั้ดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร 
ไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน 
ตราสารทนุของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หรอืตลาดรอง
อืน่ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเนน้ลงทุนในบรษัิทที่มกีารกํากับดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึบรษัิททีไ่ดร้ับการ
รับรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) ซึง่การพจิารณาการกํากับ
ดูแลกจิการทีด่อีาจพจิารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หรอืหน่วยงาน
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอือาจนําไป
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิอืน่ๆ และหรือเงนิฝากรวมทัง้ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิหรือการหา 
ดอกผลโดยวธิอีืน่ตามที ่ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

ในปีปัจจุบันงบการเงนินี้ไดจั้ดทําขึน้ตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพีทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบิัตทิางบัญช”ี) ส่วนเรื่องที่แนวปฏบิัตทิางบัญชี
ไม่ไดกํ้าหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซึง่ในการใชแ้นวปฏบัิตทิาง
บัญชเีป็นครัง้แรก กองทนุไดใ้ชว้ธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป ดังนัน้กองทนุจงึไม่ปรับปรุงงบการเงนิทีนํ่าเสนอในปีก่อน ซึง่เดมิ
จัดทําขึน้ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนนิ
ธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

อย่างไรก็ตาม การนําแนวปฏบัิตทิางบัญชมีาถือปฏบัิตใินปีปัจจุบัน ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของ
กองทุน 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถปุระสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกับภาษาไทย กองทุน
ไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุธิรรม ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขาย 
ครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่ประมาณขึน้ โดย
ผูจั้ดการกองทนุ ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร 

- หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี้ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 
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- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตัง้แตวั่นทีล่งทนุและไมม่เีงือ่นไขการต่ออายเุมือ่มลูคา่ยุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไมแ่ตกตา่งจากราคาทนุตัดจําหน่าย
อยา่งเป็นสาระสําคัญ 

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยุตธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดเ้งนิปันผลรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ  

รายไดด้อกเบีย้รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

สว่นเกนิและสว่นต่ํามลูคา่ของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิอัีตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีตั่ดจําหน่ายนี้แสดงเป็นรายการ
ปรับปรุงกับรายไดด้อกเบีย้ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมื่อมีการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไรหรือ
ขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการหลายประการ  
ซึง่มผีลกระทบต่อจํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซือ้เงนิลงทนุ   379,684,869.78  262,745,419.28 

ขายเงนิลงทนุ   443,025,777.03  278,156,363.78 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

ในระหว่างปี กองทุนมรีายการธุรกจิระหว่างกันทีสํ่าคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ และ/หรอืกรรมการเดยีวกัน
กับบรษัิทจัดการและกองทนุ รายการทีสํ่าคัญดังกลา่วสําหรับปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2564 และ 2563 มดัีงตอ่ไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด   

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 4,219,183.45    5,239,456.35   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)     

- ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 5,316,026.76  1,136,560.02  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 7,759,230.33  1,770,389.55  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 281,700.00  
       

418,000.00   ตามทีป่ระกาศจ่าย 

- ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 29,973,109.30  19,947,885.25  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย้ 1,845.30          2,741.94   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 140,639.46  
       

174,648.54   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 5,965.00         8,431.00   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 22,913.08        24,712.30   ราคาตลาด 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)     

คา่นายหนา้ 
155,586.83 

        45,915.00             ตามอัตราทีค่ดิกับลูกคา้ท่ัวไป 

กองทุนอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

ซือ้เงนิลงทนุ -  
    

4,987,326.70   ราคาตลาด 

ณ วันที ่30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้                                                                                                                                  

 บาท 

 2564  2563 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 345,171.17     375,434.77  

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 8,411,300.00    9,033,600.00  

เงนิฝากธนาคาร 1,593,615.59    968,134.00  

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 686.44           465.75  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 5,753.75         3,680.33  
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6. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูค่ายตุธิรรม 

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะจ่ายเพือ่โอนหนี้สนิใหผู้อ้ืน่ โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทีวั่ดมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือ้ขายใน
ตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบัิตทิางบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหต้อ้งวัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่ีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รือหนี้สนิที่มลัีกษณะเดยีวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทนุจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ี่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิที่จะวัดมูลค่า
ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครือ่งมอืทางการเงนิทีวั่ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดดั้งนี้ 

- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกัน (ขอ้มลูระดับที ่1) 

- ขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดับที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มลูราคาตลาด) หรอื
โดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดับที ่2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพยห์รือหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับที ่3) 

 บาท 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 ระดบัที ่1  ระดบัที ่2  ระดบัที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 238,885,763.50  2,717,070.00  -  241,602,833.50 

ตราสารหนี้ -  9,997,753.93  -  9,997,753.93 

 

 บาท 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 ระดบัที ่1  ระดบัที ่2  ระดบัที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 235,522,765.00  217,525.00  -  235,740,290.00 

ตราสารหนี้ -  19,978,095.78  -  19,978,095.78 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยูใ่นระดับที ่1 นัน้ประกอบดว้ย ตราสารทนุของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่องทีซ่ือ้ขายในตลาดทีจั่ดตัง้ขึน้อย่าง
เป็นทางการ กองทนุจะไมป่รับราคาทีอ่า้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหลา่นี ้

เครือ่งมอืทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดทีไ่ม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดทีม่กีารอา้งองิ
ไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลอืกซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจากขอ้มูลที่
สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์และตราสารหนี้ภาครัฐทีอ่ยูใ่นกลุม่ระดับลงทนุ 

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมูลคา่ยตุธิรรม 
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ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกองทุน ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ
ของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสุทธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
มอีตัรา

ดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลงตาม 

อตัราตลาด 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่า
ยตุธิรรม -  -  251,600,587.43  251,600,587.43 

เงนิฝากธนาคาร   9,626,190.67  -  -    9,626,190.67 

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและ
ดอกเบีย้ -  -  470,300.75  470,300.75 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ -  -    1,523,340.09    1,523,340.09 

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ -  -    3,739,984.31    3,739,984.31 

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 

หนว่ยลงทนุ -  -    8,080.80    8,080.80 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -    413,843.48    413,843.48 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -  -    1,389.11    1,389.11 

หนี้สนิอืน่ -  -    14,453.50    14,453.50 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสุทธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 มอีตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลงตาม 

อตัราตลาด 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่า
ยตุธิรรม -  -  255,718,385.78  255,718,385.78 

เงนิฝากธนาคาร   20,059,160.10  -  -    20,059,160.10 

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและ
ดอกเบีย้ -  -    126,941.74    126,941.74 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสุทธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 มอีตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลงตาม 

อตัราตลาด 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

หนีส้นิทางการเงนิ        

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -    441,084.08    441,084.08 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -  -    1,569.56    1,569.56 

หนี้สนิอืน่ -  -    6,770.09    6,770.09 

ความเสีย่งดา้นเครดติ   

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นเครดติที่อาจเกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมือทางการเงนิ 
เนื่องจากกองทนุมลีูกหนี้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทนุจงึไมค่าดว่า
จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

กองทนุไมม่สีนิทรัพยท์างการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าวขึน้อยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบ
ทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของผูอ้อกตราสาร
ว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจายประเภท
เงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

7. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่18 ตลุาคม 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

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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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งด 
ออกเสยีง 

27 ต.ค. 63 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 2 0 1 วาระที ่3 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง 

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

25 ม.ีค. 64 บมจ. แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์ 1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจาปี 2563 เมือ่วันที ่26 ม.ีค. 63 งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 ม.ีค. 64 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 ม.ีค. 64 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

31 ม.ีค. 64 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 9 0 0 - 

2 เม.ย. 64 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 64 บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 1 9 0 1 วาระที ่6 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 64 บมจ. ราช กรุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 64 บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 64 บมจ. ไทยออยล ์ 1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 บมจ. บางจาก คอรป์อเรชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 บมจ. จเีอฟพที ี 1 8 0 1 วาระที ่7 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 12 0 0 - 

9 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 14 0 1 วาระที ่10 ปรษึากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 บมจ. สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ 1 9 0 0 - 

12 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 15 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 64 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 11 0 1 วาระที ่8 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 64 บมจ. พรเีชยีส ชพิป้ิง 1 10 0 1 วาระที ่1 เพือ่รับรองรายงานการประชมุสามัญประจําปี 
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ซึง่ไดจั้ดขึน้ในวันที ่8 ก.ค. 63  
งดออกเสยีง  

20 เม.ย. 64 บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 64 บมจ. สยามแม็คโคร 1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บมจ. คอมเซเวน่ 1 9 0 2 วาระที ่1 งดออกเสยีง  
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บมจ. เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 1 13 0 0 - 

22 เม.ย. 64 บมจ. ซาบนี่า 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 1 20 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บมจ. ซพี ีออลล ์ 1 11 0 0 - 

23 เม.ย. 64 บมจ. ผลติภัณฑต์ราเพชร 1 11 0 1 วาระที ่9 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

23 เม.ย. 64 บมจ. พลังงานบรสิทุธิ ์ 1 12 0 0  

23 เม.ย. 64 บมจ. น้ํามันพชืไทย 1 11 0 1 วาระที9่ เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บมจ. ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 1 11 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งด 
ออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บมจ. วนีไิทย 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 64 บมจ. เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บมจ. ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส 1 8 0 1 วาระที ่8 งดออกเสยีง 

7 ม.ิย. 64 บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 2 1 0 1 วาระอืน่ๆ งดออกเสยีง 

8 ก.ค. 64 บมจ. วจีไีอ 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 64 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 ส.ค. 64 บมจ. บา้นป ู 2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกหุน้เพิม่ทนุและ 
warrant 
งดออกเสยีงวาระอืน่ๆ 

26 ส.ค. 64 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 1 0 1 วาระที ่2 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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