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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทุนเปิดบวัหลวงทศพลเพือ่การเลีย้งชพี (B-TOPTENRMF) 

  กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังต่อไปนี้ 

 ภาพรวมตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกยังคงไดร้ับอทิธพิลจากสองปัจจัยหลักจากแนวโนม้นโยบายการเงนิและทศิทางของภาวะเศรษฐกจิ โดย
ในเดอืนกรกฎาคม แมว้่าตัวเลขอัตราเงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน ประเทศพัฒนาแลว้จะยังออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทัง้ของ
สหรัฐฯ ที ่9.1% YoY และยูโรโซน ที ่8.5% YoY สง่ผลกดดันสนิทรัพยเ์สีย่งในช่วงครึง่แรกของเดอืน แต่การที่ราคาสนิคา้โภคภัณฑ์
ต่างๆ ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา และเครื่องชีก้จิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เริม่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทําใหต้ลาดหันมาให ้
ความสําคัญกับความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิจะเกดิภาวะถดถอยมากขึน้ สะทอ้นผา่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป่รับตัว
ลงในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรอืลดลงราว 90bps จากจุดสูงสุดในช่วงกลางเดอืนมถิุนายนที่ 3.4% และ Yield Spread 10 ปี 
และ 2 ปี ที่กลับมาตดิลบเป็นครัง้ที่สองของปีและเป็นระดับลกึสุดนับตัง้แต่ปี 2543 ซึง่ความเสีย่งต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยนี้ 
อาจทําใหแ้นวโนม้การขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ไม่ไดม้ากอย่างที่คาด ปัจจัยดังกล่าวสง่ผลใหต้ลาดหุน้
เศรษฐกจิพัฒนาแลว้ทัง้สหรัฐฯ และยูโรโซนปรับตัวขึน้ไดด้ใีนเดอืนนี้ S&P500 ที่ 9.1% และ Euro Stoxx 50 ที่ 7.3% ทําให ้
MSCI World Index ทีป่รับเพิม่ขึน้ 6.9% ทัง้นี้ ผลการประชมุ Fed ในชว่งปลายเดอืนนัน้ Fed ไดป้รับขึน้อัตราดอกเบีย้ 75bps 
เป็นไปตามทีต่ลาดสว่นใหญ่คาดการณ์ และซึง่ไมส่งูถงึ 100bps ตามทีม่บีางฝ่ายเคยคาดไว ้ชว่ยลดแรงกดดันตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 
ในระยะขา้งหนา้ทศิทางของภาวะเศรษฐกจิ นโยบายการเงนิ และแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อ จะยังคงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับ
การลงทนุ 

 ดา้นตัวเลขเศรษฐกจิ เศรษฐกจิสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอลงสะทอ้นผ่านดัชนี ISM ภาคการผลติและบรกิาร รวมถงึ
ความเชือ่มั่นผูบ้รโิภค ทีป่รับตัวลดลงต่ําสุดในรอบราว 2 ปี โดยยังมตีลาดการจา้งงานทียั่งคงแข็งแกร่ง ดา้นเศรษฐกจิยูโรโซน 
ยังคงไดร้ับผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและดา้นพลังงาน และอาจมีความเสีย่งที่จะขาดแคลนพลังงานเมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวช่วง
ปลายปี ขณะทีก่ารผ่อนปรนมาตรการการคว่ําบาตรดา้นพลังงาน รวมถงึการลงนามขอ้ตกลงเปิดท่าเรอืทะเลดําเพือ่สง่ออกอาหาร
และธัญพืชชั่วคราว ช่วยลดแรงกดดันเงนิเฟ้อในวงกวา้งได ้ดา้นเศรษฐกจิจนี ภายหลังการผอ่นปรนมาตรการ Lockdown ของ
ภาครัฐ กจิกรรมเศรษฐกจิในประเทศจนีฟ้ืนตัวดขีึน้จากฐานต่ําในเดอืนเมษายน แต่การฟ้ืนตัวกลับไม่ไดม้คีวามต่อเนื่องนัก โดย
ดัชนี PMI ภาคการผลติในเดอืนกรกฎาคมของจีน กลับปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ สะทอ้นว่าเศรษฐกจิในครึง่ปี
หลังยังคงมคีวามไม่แน่นอนอยู่จากนโยบาย Zero-COVID อาจทําใหภ้าครัฐออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิในครึง่ปีหลัง 
โดยภาพรวมเศรษฐกจิโลกในครึง่ปีหลังยังมแีนวโนม้ชะลอตัวลง โดยในชว่งทา้ยเดอืนกรกฎาคม กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 
(IMF) ไดม้ีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกจิโลกลงจากเตบิโต 3.6% เป็น 3.2% ใกลเ้คียงกับ World Bank ที่ปรับลงมาอยู่ที ่
2.9% ในชว่งกอ่นหนา้ 

  ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวขึน้ไดใ้นชว่งครึง่เดอืนหลัง ปิดทรงตัวที ่+0.5% โดยแมต้ลาดหุน้ไทยจะปรับตัวลดลงตาม
ตลาดหุน้โลก ทัง้จากความกังวลว่ากําลังซือ้จะชะลอลงจากเงนิเฟ้อทีพุ่่งขึน้ รวมทัง้การขาดดุลบัญชเีดนิสะพัด แต่ปัจจัยพืน้ฐาน
ดา้นเศรษฐกจิยังคงมีความหวังขยายตัวไดจ้ากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโนม้ฟ้ืนตัว 
ในเดอืนนี ้นักลงทนุต่างชาตกิลับมาซือ้สทุธใินเดอืนกรกฎาคมที ่4.7 พันลา้นบาท หลังขายสทุธใินเดอืนกอ่นหนา้ซึง่เป็นการขาย
เดอืนแรกในรอบเจ็ดเดอืน ทําใหย้อดซือ้สทุธตัิง้แต่ตน้ปีซือ้สทุธอิยู่ทีร่าว 1.1 แสนลา้นบาท ซึง่การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) มแีนวโนม้จะขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้ไป ทําใหแ้รงกดดันใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่าผ่อนคลายลง ดา้นผลประกอบการ
บรษัิทจดทะเบยีนไตรมาสสอง ทีกํ่าลังทยอยประกาศออกมา รวมทัง้ขอ้มูลเกีย่วกับแนวโนม้ไตรมาสสาม จะเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อตลาดหุน้ไทยหลังจากนี้ กลยุทธ์การลงทุนยังคงเนน้หุน้ที่คาดหวังผลประกอบการมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวจากเศรษฐกจิใน
ประเทศและการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว โดยเพิม่น้ําหนักกลุม่ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีเ่ร ิม่ปรับตัวลงในชว่งทีผ่่านมา 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุน B-TOPTENRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 4,287.01 ลา้นบาท หรอื 9.2348 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนนิงานยอ้นหลัง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็นรอ้ยละ 2.22 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ 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 วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 18 พฤษภาคม 2561 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 18 พฤษภาคม 2561 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ัฒน์ 18 กรกฎาคม 2565 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 18 พฤษภาคม 2561 

5. นายเจฟ สธุโีสภณ 18 พฤษภาคม 2561 

6. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 18 พฤษภาคม 2561 

7. นายดนัย อรุณกติตชิยั 1 สงิหาคม 2565 

8. นางสาวเศรณี  นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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  ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนซึ่งบรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 10,000 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 1,000 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ   

 กองทุนเนน้การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมี
ปัจจัยพืน้ฐานด ีซึง่ผูจั้ดการกองทนุคาดหมายว่าจะใหผ้ลตอบแทนรวมสงูสดุ 10 อันดับแรก โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 
80% ของ NAV สว่นที่เหลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ ตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่18 พ.ค. 61 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  9.0495   8.8326   9.0344   9.3044  - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-TOPTENRMF 2.05 4.55 2.22 -0.25 - -1.95 

เกณฑม์าตรฐาน2 -0.05 7.78 7.28 3.95 - 1.75 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

14.523 12.673 12.35 18.88 - 17.16 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.913 11.903 11.25 19.69 - 17.89 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI)  
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   4,293,345,774.09 100.15  

หุน้สามญั       
พาณิชย ์       

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

362,003,250.00 8.44  

วสัดุกอ่สรา้ง       
บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 

 

312,703,200.00 7.29  

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

407,562,875.00 9.51  
พลงังานและสาธารณูปโภค       

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

269,483,350.00 6.29  
บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

 

385,036,650.00 8.98  

บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 
 

399,950,232.75 9.33  

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์       
บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 

 

404,154,750.00 9.43  

บรรจภุณัฑ ์       
บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 

 

399,395,150.00 9.32  

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

420,748,995.00 9.81  
ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

415,354,275.00 9.69  
พนัธบตัร       

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 324,829,140.72 7.58  
เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 93,326,191.54 2.18  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 98,797,714.08 2.30  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   4,287,013,879.60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   9.2348 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

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 ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 324.83 7.59 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

93.33 2.18 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้
ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 80,000,000.00 79,976,454.85 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 35,000,000.00 34,986,498.37 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 70,000,000.00 69,966,875.96 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 60,000,000.00 59,968,443.98 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 20,000,000.00 19,983,916.51 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/08/22 AAA 60,000,000.00 59,946,951.05 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 1,855,243.14 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 96,942,470.94 

9. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 93,326,191.54 

 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 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 อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 61,510.90 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,025.18 0.025 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,050.36 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 18,617.68 0.454 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense)  935.30   0.023  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 68,491.75 1.670 
1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 
  

PTR =  5,848,014,985.65  

  4,100,330,639.61  
  

PTR = 1.43 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่วนัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้
(%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 15.22 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 13.80 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 13.38 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7.98 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 7.09 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.74 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 4.72 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.52 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 4.46 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 4.04 

11 อืน่ๆ 19.05 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 19,920,920.39 บาท 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงทศพลเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงทศพลเพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ผลการ

ดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติั

ทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงาน

ของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญั

กบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรับกองทุน

รวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ

ตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็น

ข อ ง ข้าพ เ จ ้า อ ยู ่ด ้วย  ค วาม เ ชื่ อ มั ่น อ ย่า ง สม เ ห ตุสม ผ ล คือ ค วาม เ ชื่ อ มั ่น ใ น ระ ดับ สูง แ ต่ไ ม่ไ ด ้เ ป็ น ก า ร รับประกนัว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจาก

การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดขอ้สงสัยอย่าง

มีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี

นัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้           

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2565 
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4, 5 4,097,832,148.47 3,934,475,035.60

เงินฝากธนาคาร 5 209,570,600.30 98,052,655.85

ลูกหนี�  

จากเงินปันผลและดอกเบี�ย 5 3,596,923.28 253,747.79

จากการขายเงินลงทุน 21,369,373.16 20,401,875.10

รวมสินทรัพย์ 4,332,369,045.21 4,053,183,314.34

หนี�สิน 6

เจา้หนี�

จากการซื�อเงินลงทุน 36,767,013.39        -                           

จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 2,256,257.73 2,771,158.57

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 6,127,533.64 5,714,983.83

หนี� สินอื�น 204,360.85 216,174.13

รวมหนี� สิน 45,355,165.61 8,702,316.53

สินทรัพย์สุทธิ 4,287,013,879.60 4,044,480,997.81

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,642,204,050.60 4,476,728,955.86

ขาดทุนสะสม

บญัชีปรับสมดุล (302,672,957.86) (284,304,099.69)

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (52,517,213.14) (147,943,858.36)

สินทรัพย์สุทธิ 4,287,013,879.60 4,044,480,997.81

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.2348                     9.0344                     

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 464,220,405.0602  447,672,895.5859  

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามัญ

พาณิชย์ 362,003,250.00     8.83

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 5,464,200            362,003,250.00     8.83

วสัดุก่อสร้าง 720,266,075.00     17.58

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 840,600               312,703,200.00     7.63

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 14,176,100          407,562,875.00     9.95

พลังงานและสาธารณูปโภค 1,054,470,232.75  25.74

บริษทั พลงังานบริสุทธิ�  จาํกดั (มหาชน) 3,002,600            269,483,350.00     6.58

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 7,938,900            385,036,650.00     9.40

บริษทั ปตท. นํ�ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 14,412,621          399,950,232.75     9.76

เงินทุนและหลักทรัพย์ 404,154,750.00     9.86

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 5,214,900            404,154,750.00     9.86

บรรจุภัณฑ์ 399,395,150.00     9.75

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 7,037,800            399,395,150.00     9.75

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 417,359,275.00     10.18

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 8,474,300            417,359,275.00     10.18

ขนส่งและโลจิสติกส์ 415,354,275.00     10.14

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 5,954,900            415,354,275.00     10.14

รวมหุ้นสามัญ 3,773,003,007.75  92.08

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

งวดที� 12/91/65 - CB22623A 23/06/65 80,000                 79,976,454.85       1.95

งวดที� 13/91/65 - CB22630A 30/06/65 35,000                 34,986,498.37       0.85

งวดที� 14/91/65 - CB22707B 07/07/65 70,000                 69,966,875.96       1.71

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

งวดที� 15/87/65 - CB22714A 14/07/65 60,000                 59,968,443.98       1.46

งวดที� 18/91/65 - CB22804B 04/08/65 20,000                 19,983,916.51       0.49

งวดที� 21/91/65 - CB22825A 25/08/65 60,000                 59,946,951.05       1.46

รวมพนัธบัตร 324,829,140.72     7.92

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,056,679,215.76 บาท) 4,097,832,148.47  100.00

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 363,377,056.00     9.24

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 324,443,800       363,377,056.00     9.24

วสัดุก่อสร้าง 760,007,700.00     19.32

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 827,900               362,620,200.00     9.22

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 10,597,000          397,387,500.00     10.10

ชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 122,093,275.00     3.10

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 1,725,700            122,093,275.00     3.10

พลังงานและสาธารณูปโภค 1,449,410,645.00  36.83

บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 31,004,400          406,157,640.00     10.32

บริษทั พลงังานบริสุทธิ�  จาํกดั (มหาชน) 5,050,500            304,292,625.00     7.73

บริษทั ปตท. นํ�ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 12,739,221          382,176,630.00     9.71

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 9,032,500            356,783,750.00     9.07

เงินทุนและหลักทรัพย์ 328,244,900.00     8.34

บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 975,100               71,182,300.00       1.81

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 5,978,200            257,062,600.00     6.53

การแพทย์ 364,238,640.00     9.26

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 16,862,900          364,238,640.00     9.26

ขนส่งและโลจิสติกส์ 337,220,100.00     8.57

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 5,352,700            337,220,100.00     8.57

รวมหุ้นสามัญ 3,724,592,316.00  94.66

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

งวดที� 6/365/63 - CB21604A 04/06/64 5,000                   4,999,810.97         0.13

งวดที� 7/364/63 - CB21708A 08/07/64 5,000                   4,998,226.66         0.13

งวดที� 17/91/64 - CB21729A 29/07/64 110,000               109,945,840.38     2.79

งวดที� 19/92/64 - CB21813A 13/08/64 90,000                 89,938,841.59       2.29

รวมพนัธบัตร 209,882,719.60     5.34

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,722,130,653.31 บาท) 3,934,475,035.60  100.00

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 64,697,411.17 90,225,324.00

รายไดด้อกเบี�ย 5 1,455,689.09 1,501,873.89

รวมรายได้ 66,153,100.26 91,727,197.89

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 65,816,661.04 57,171,819.36

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,096,944.37 952,863.69

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 2,193,888.73 1,905,727.33

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 65,900.00 66,000.00

ค่าใชจ่้ายอื�น 5 4,080,362.08 5,786,907.99

รวมค่าใชจ่้าย 73,253,756.22 65,883,318.37

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (7,100,655.96) 25,843,879.52

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 273,718,750.76 71,373,211.20

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (171,191,449.58) 352,098,610.37

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและที�ยงัไม่เกดิขึ�น 102,527,301.18 423,471,821.57

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 95,426,645.22 449,315,701.09

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 2565

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 95,426,645.22 449,315,701.09

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 561,668,571.86 782,605,867.66

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (414,562,335.29) (452,182,754.56)

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 242,532,881.79 779,738,814.19

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 4,044,480,997.81   3,264,742,183.62   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 4,287,013,879.60 4,044,480,997.81

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 447,672,895.5859 405,103,948.1907

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 62,451,503.8963 96,572,761.0230

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (45,903,994.4220) (54,003,813.6278)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 464,220,405.0602 447,672,895.5859

บาท

หน่วย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบนักองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 

ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 

จาํกัด (“บริษทัจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยจะลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนาํไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ และหรือเงินฝาก

รวมทั้งลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุน

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย กองทุนได้

จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซ้ือขาย

คร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั 

นับตั้งแต่วนัที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดั

จาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจาํหน่ายน้ีแสดงเป็นรายการ

ปรับปรุงกบัรายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 6,647,916,572.96  7,810,206,169.22 

ขายเงินลงทุน 6,588,014,985.65  7,293,963,420.56 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนั

กบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 65,816,661.04  57,171,819.36  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)      

- ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์      
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

ซ้ือเงินลงทนุ 524,456,243.95  189,837,096.30  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 84,962,386.10  79,942,835.20  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 5,630.82  7,090.77  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,193,888.73  1,905,727.33  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 36,730.90  30,163.19  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 617,494.48  726,466.57  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 888,558.39  2,381,368.40  ตามอตัราท่ีคดิกบัลูกคา้ทัว่ไป 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั   

ซ้ือเงินลงทนุ 39,989,542.40  -  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 119,909,455.40  284,848,457.45  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 5,871,655.19  5,405,455.20 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 4,109,060.40  4,504,886.57 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 2,440.47  3,143.69 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 86,549.37  98,893.79 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าว

เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี

มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่

ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ

ระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดย

ออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 3,773,003,007.75  -  -  3,773,003,007.75 

ตราสารหน้ี -  324,829,140.72  -  324,829,140.72 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 3,724,592,316.00  -  -  3,724,592,316.00 

ตราสารหน้ี -  209,882,719.60  -  209,882,719.60 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่

ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่องท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีจดัตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 

กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงสาํหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไว้

อย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตได้

จะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ย ตราสารหน้ีภาครัฐท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัลงทุน 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของ

กองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  4,097,832,148.47  4,097,832,148.47 

เงินฝากธนาคาร 209,570,600.30  -  -  209,570,600.30 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  3,596,923.28  3,596,923.28 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  21,369,373.16  21,369,373.16 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  36,767,013.39  36,767,013.39 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 

หน่วยลงทนุ - 

 

- 

 

2,256,257.73 

 

2,256,257.73 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  6,127,533.64  6,127,533.64 

หน้ีสินอ่ืน -  -  204,360.85  204,360.85 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  3,934,475,035.60  3,934,475,035.60 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

เงินฝากธนาคาร 98,052,655.85  -  -  98,052,655.85 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  253,747.79  253,747.79 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  20,401,875.10  20,401,875.10 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 

หน่วยลงทนุ - 

 

- 

 

2,771,158.57 

 

2,771,158.57 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  5,714,983.83  5,714,983.83 

หน้ีสินอ่ืน -  -  216,174.13  216,174.13 

ความเส่ียงดา้นเครดิต   

กองทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ

ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่

กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบ

ทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภทเงิน

ลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

B-TOPTENRMF l 28



 

 รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี-

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 
สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

9 ส.ค. 64 บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) 2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกหุน้
เพิม่ทนุ และ warrant งดออกเสยีงวาระ
อืน่ๆ 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 1 4 0 0 - 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 ม.ค. 65 บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

28 ม.ค. 65 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 1 5 0 0 - 

28 ก.พ. 65 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส 
จํากัด (มหาชน) 

1 4 0 1 วาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

29 ม.ีค. 65 บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

30 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 1 13 0 0  

7 เม.ย. 65 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 65 บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์
จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส 
จํากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 1 11 1 0 วาระที ่8.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิ 
พลอากาศเอกชยันันท ์ธรรมสจุรติ  
ใหดํ้ารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ เนื่องจาก
เขา้ประชมุกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
(5 ใน 7) 

25 เม.ย. 65 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด 
(มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่
(Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

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) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 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 ์ไทยพาณิชย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต 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

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 17 มถินุายน 2565
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 
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