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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
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ข ้อมูลบริษัทจัดการ

2

่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูลกองทุน

3

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี

4
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน

8

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

9

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

10

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

11

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

12

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

13

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี

29

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

30

แบบรายงานการใช ้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น

31

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

32

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงทศพลเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (B-TOPTENRMF)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมตลาดหุน
้

ตลาดหุ ้นโลกยังคงได ้รับอิทธิพลจากสองปั จจัยหลักจากแนวโน ้มนโยบายการเงินและทิศทางของภาวะเศรษฐกิจ โดย
ในเดือนกรกฎาคม แม ้ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน ประเทศพัฒนาแล ้วจะยังออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทัง้ ของ
่ งในช่วงครึง่ แรกของเดือน แต่การที่ราคาสินค ้าโภคภัณฑ์
สหรัฐฯ ที่ 9.1% YoY และยูโรโซน ที่ 8.5% YoY ส่งผลกดดันสินทรัพย์เสีย
้
ต่างๆ ปรับ ตั ว ลงในช่วงที่ผ่ านมา และเครื่อ งชีก จ
ิ กรรมทางเศรษฐกิจ ต่างๆ เริม
่ ส่งสัญ ญาณชะลอตั ว ลง ทํ า ให ้ตลาดหั น มาให ้
่ งทีเ่ ศรษฐกิจจะเกิดภาวะถดถอยมากขึน
ความสําคัญกับความเสีย
้ สะท ้อนผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป
่ รับตัว
ลงในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือลดลงราว 90bps จากจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ 3.4% และ Yield Spread 10 ปี
่ งต่อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้
และ 2 ปี ที่กลั บมาติด ลบเป็ นครัง้ ที่ส องของปี และเป็ นระดับลึกสุดนั บตัง้ แต่ปี 2543 ซึง่ ความเสีย
อาจทําให ้แนวโน ้มการขึน
้ ดอกเบีย
้ ของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ไม่ได ้มากอย่างที่คาด ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให ้ตลาดหุ ้น
เศรษฐกิจพัฒนาแล ้วทัง้ สหรัฐฯ และยูโรโซนปรับตัวขึน
้ ได ้ดีในเดือนนี้ S&P500 ที่ 9.1% และ Euro Stoxx 50 ที่ 7.3% ทํ าให ้
MSCI World Index ทีป
่ รับเพิม
่ ขึน
้ 6.9% ทัง้ นี้ ผลการประชุม Fed ในช่วงปลายเดือนนั น
้ Fed ได ้ปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ 75bps
่ ง
เป็ นไปตามทีต
่ ลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ และซึง่ ไม่สงู ถึง 100bps ตามทีม
่ บ
ี างฝ่ ายเคยคาดไว ้ ช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสีย
ในระยะข ้างหน ้าทิศทางของภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อ จะยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญ สําหรับ
การลงทุน
ด ้านตั วเลขเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ส่งสัญ ญาณชะลอลงสะท ้อนผ่านดัช นี ISM ภาคการผลิต และบริการ รวมถึง
่ มั่นผู ้บริโภค ทีป
ความเชือ
่ รับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบราว 2 ปี โดยยังมีตลาดการจ ้างงานทีย
่ ังคงแข็งแกร่ง ด ้านเศรษฐกิจยูโรโซน
่ งที่จ ะขาดแคลนพลั งงานเมื่อ เข ้าสู่ฤดูห นาวช่วง
ยังคงได ้รับผลกระทบจากภาวะเงิน เฟ้ อและด ้านพลั งงาน และอาจมีค วามเสีย
ปลายปี ขณะทีก
่ ารผ่อนปรนมาตรการการควํ่าบาตรด ้านพลังงาน รวมถึงการลงนามข ้อตกลงเปิ ดท่าเรือทะเลดําเพือ
่ ส่งออกอาหาร
และธัญพืชชั่วคราว ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้ อในวงกว ้างได ้ ด ้านเศรษฐกิจจีน ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ของ
ภาครัฐ กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศจีนฟื้ นตัวดีขน
ึ้ จากฐานตํ่าในเดือนเมษายน แต่การฟื้ นตัวกลับไม่ได ้มีความต่อเนื่องนั ก โดย
ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนกรกฎาคมของจีน กลับปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน ้า สะท ้อนว่าเศรษฐกิจในครึง่ ปี
หลังยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่จากนโยบาย Zero-COVID อาจทําให ้ภาครัฐออกนโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจเพิม
่ เติมในครึง่ ปี หลัง
โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกในครึง่ ปี หลังยังมีแนวโน ้มชะลอตัวลง โดยในช่วงท ้ายเดือนกรกฎาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) ได ้มีการปรับลดคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกลงจากเติบ โต 3.6% เป็ น 3.2% ใกล ้เคียงกับ World Bank ที่ป รับลงมาอยู่ที่
2.9% ในช่วงก่อนหน ้า
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ปรับตัวขึน
้ ได ้ในช่วงครึง่ เดือนหลัง ปิ ดทรงตัวที่ +0.5% โดยแม ้ตลาดหุ ้นไทยจะปรับตัวลดลงตาม
้ จะชะลอลงจากเงินเฟ้ อทีพ
ตลาดหุ ้นโลก ทัง้ จากความกังวลว่ากําลังซือ
่ ุ่งขึน
้ รวมทัง้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด แต่ปัจจัยพืน
้ ฐาน
ด ้านเศรษฐกิจ ยั ง คงมีค วามหวั ง ขยายตั ว ได ้จากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศและภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ มีแ นวโน ม
้ ฟื้ นตั ว
้ สุทธิในเดือนกรกฎาคมที่ 4.7 พันล ้านบาท หลังขายสุทธิในเดือนก่อนหน ้าซึง่ เป็ นการขาย
ในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติกลับมาซือ
้ สุทธิตัง้ แต่ต ้นปี ซือ
้ สุทธิอยู่ทรี่ าว 1.1 แสนล ้านบาท ซึง่ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เดือนแรกในรอบเจ็ดเดือน ทําให ้ยอดซือ
(ธปท.) มีแนวโน ้มจะขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ในการประชุมครัง้ ไป ทํ าให ้แรงกดดันให ้ค่าเงินบาทอ่อนค่าผ่อนคลายลง ด ้านผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนไตรมาสสอง ทีก
่ ําลังทยอยประกาศออกมา รวมทัง้ ข ้อมูลเกีย
่ วกับแนวโน ้มไตรมาสสาม จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่มี
ผลต่อ ตลาดหุ ้นไทยหลั ง จากนี้ กลยุท ธ์ก ารลงทุ น ยั ง คงเน น
้ หุ ้นที่ค าดหวัง ผลประกอบการมีแ นวโน ม
้ ฟื้ นตั วจากเศรษฐกิจ ใน
ประเทศและการเปิ ดรับนักท่องเทีย
่ ว โดยเพิม
่ นํ้ าหนักกลุม
่ ทีไ่ ด ้ประโยชน์จากราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ทเี่ ริม
่ ปรับตัวลงในช่วงทีผ
่ ่านมา
ิ สุทธิ
ุ ายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน B-TOPTENRMF มีมูลค่าทรัพย์สน
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 มิถน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 4,287.01 ล ้านบาท หรือ 9.2348 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานย ้อนหลัง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คด
ิ เป็ นร ้อยละ 2.22
กองทุนบั วหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือ หน่วยลงทุนทุก ท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ทหลั ก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น รวม บั วหลวง จํ ากั ด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จํ ากั ด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3.

Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

5.0

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1.

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

18 พฤษภาคม 2561

2.

นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

18 พฤษภาคม 2561

3.

นางสาวดุษฏี ภูพ
่ ัฒน์

18 กรกฎาคม 2565

4.

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู

18 พฤษภาคม 2561

5.

นายเจฟ สุธโี สภณ

18 พฤษภาคม 2561

6.

ั พันธ์
นางสาววนาลี ตรีสม

18 พฤษภาคม 2561

7.

ั
นายดนัย อรุณกิตติชย

1 สิงหาคม 2565

8.

นางสาวเศรณี นาคธน

3 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลกองทุน
กองทุ น เปิ ดบั ว หลวงทศพลเพื่ อ การเลี้ย งชีพ เป็ นกองทุ น ซึง่ บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กั ด
ได ้รับอนุมั ตจ
ิ ากสํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพื่อระดมเงินจากผู ้ลงทุน ทั่วไป โดยมีจํานวนเงินทุน จดทะเบียน 10,000 ล ้าน
้ คืน
บาท ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 1,000 ล ้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
้ สุดของกองทุน
หน่วยลงทุน ทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ และไม่กําหนดระยะเวลาสิน
กองทุ น เน น
้ การลงทุ น ระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุ น ของบริษั ทจดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี
ปั จจัยพืน
้ ฐานดี ซึง่ ผู ้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให ้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า
ิ
80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนอืน
่ ตามทีส
่ ํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรือให ้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กั ด จะบริห ารกองทุ น เปิ ดบั ว หลวงทศพลเพื่ อ การเลี้ย งชีพ ตาม
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ข ้อบังคับทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของ
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
กองทุน ซึง่ จะทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- ไม่มี -
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
28 ก.พ. 65 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 62 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 60 ว ันที่ 18 พ.ค. 61

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

9.0495

8.8326

9.0344

9.3044

-

10.0000

2.05

4.55

2.22

-0.25

-

-1.95

-0.05

7.78

7.28

3.95

-

1.75

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

14.523

12.673

12.35

18.88

-

17.16

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

12.913

11.903

11.25

19.69

-

17.89

ผลการดําเนินงานของ B-TOPTENRMF
เกณฑ์มาตรฐาน2

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

4,293,345,774.09

100.15

362,003,250.00

8.44

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

312,703,200.00

7.29

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

407,562,875.00

9.51

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

269,483,350.00

6.29

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

385,036,650.00

8.98

บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)

399,950,232.75

9.33

404,154,750.00

9.43

399,395,150.00

9.32

420,748,995.00

9.81

415,354,275.00

9.69

-

324,829,140.72

7.58

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

93,326,191.54

2.18

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

98,797,714.08

2.30

หุน
้ สาม ัญ
พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

เงินทุนและหล ักทร ัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

4,287,013,879.60

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

9.2348

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทํ าขึน
้ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่า
เทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฏอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2564
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

324.83

7.59

93.33

2.18

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนมิถน
ุ ายน 2565

-

-
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ้
ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/06/22

AAA

80,000,000.00

79,976,454.85

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/06/22

AAA

35,000,000.00

34,986,498.37

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/07/22

AAA

70,000,000.00

69,966,875.96

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/07/22

AAA

60,000,000.00

59,968,443.98

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/08/22

AAA

20,000,000.00

19,983,916.51

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

25/08/22

AAA

60,000,000.00

59,946,951.05

7. เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

1,855,243.14

8. เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

96,942,470.94

9. เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

93,326,191.54

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดั บความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้
อันดั บความน่ าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่
สามารถชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
• อัน ดับความน่าเชือ
่ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จํ าแนกความแตกต่างของคุณ ภาพของ

่ ถือภายในระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชือ

• อันดับความน่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

61,510.90

1.500

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,025.18

0.025

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

2,050.36

0.050

18,617.68

0.454

935.30

0.023

68,491.75

1.670

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํ านวณค่าธรรมเนี ยมการจั ดการ ค่าธรรมเนี ยมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ิ สุทธิกอ
หน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

5,848,014,985.65
4,100,330,639.61

PTR =

1.43

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ: PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่ า ในขณะที่ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดั ง นั ้น
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น
้ ทรัพย์ส น
ิ กับผลรวมของ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
มูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า
(%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

15.22

2

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

13.80

3

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

13.38

4

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

7.98

5

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

7.09

6

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

5.74

7

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

4.72

8

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

4.52

9

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

4.46

10

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

4.04

11

อืน
่ ๆ

19.05
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 19,920,920.39 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ

B-TOPTENRMF l 12

รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลีย้ งชีพ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผลการ
ดํา เนิ นงาน และการเปลี่ย นแปลงสิ นทรัพ ย์สุทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดีย วกัน โดยถูกต้อ งตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี สาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญ
กับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี สาํ หรับกองทุน
รวมและกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็ น
ของข้ า พเจ้ า อยู่ ด ้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิด พลาดและถื อ ว่ ามี สาระสําคัญเมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
รายการที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและปฏิบ ัติง านตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ ย งเหล่า นั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล ที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง กว่าความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจ ริ ตอาจเกี่ย วกับการสมรู ้ ร่ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชีแ ละการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แ น่ น อนที่มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ อ งที่ มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุม ภายในหากข้า พเจ้าได้พบในระหว่า งการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 17 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี�
จากเงินปั นผลและดอกเบี�ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส� ิน
เจ้าหนี�
จากการซื�อเงินลงทุน
จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ:
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ขาดทุนสะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที�จาํ หน่ายแล้วทั�งหมด ณ วันสิ�นปี (หน่วย)

หมายเหตุ
6
3, 4, 5
5
5

6

5

2565

บาท

2564

4,097,832,148.47
209,570,600.30

3,934,475,035.60
98,052,655.85

3,596,923.28
21,369,373.16
4,332,369,045.21

253,747.79
20,401,875.10
4,053,183,314.34

36,767,013.39
2,256,257.73
6,127,533.64
204,360.85
45,355,165.61
4,287,013,879.60

2,771,158.57
5,714,983.83
216,174.13
8,702,316.53
4,044,480,997.81

4,642,204,050.60

4,476,728,955.86

(302,672,957.86)
(52,517,213.14)
4,287,013,879.60

(284,304,099.69)
(147,943,858.36)
4,044,480,997.81

9.2348
464,220,405.0602

9.0344
447,672,895.5859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื� อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

หุ้นสามัญ
พาณิชย์
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. นํ�ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที� 12/91/65 - CB22623A
23/06/65
งวดที� 13/91/65 - CB22630A
30/06/65
งวดที� 14/91/65 - CB22707B
07/07/65

5,464,200
840,600
14,176,100
3,002,600
7,938,900
14,412,621
5,214,900
7,037,800
8,474,300
5,954,900

80,000
35,000
70,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

362,003,250.00
362,003,250.00
720,266,075.00
312,703,200.00
407,562,875.00
1,054,470,232.75
269,483,350.00
385,036,650.00
399,950,232.75
404,154,750.00
404,154,750.00
399,395,150.00
399,395,150.00
417,359,275.00
417,359,275.00
415,354,275.00
415,354,275.00
3,773,003,007.75

8.83
8.83
17.58
7.63
9.95
25.74
6.58
9.40
9.76
9.86
9.86
9.75
9.75
10.18
10.18
10.14
10.14
92.08

79,976,454.85
34,986,498.37
69,966,875.96

1.95
0.85
1.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื� อหลักทรัพย์
งวดที� 15/87/65 - CB22714A
งวดที� 18/91/65 - CB22804B
งวดที� 21/91/65 - CB22825A
รวมพันธบัตร

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย
14/07/65
04/08/65
25/08/65

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,056,679,215.76 บาท)

60,000
20,000
60,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
59,968,443.98
19,983,916.51
59,946,951.05
324,829,140.72
4,097,832,148.47

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.46
0.49
1.46
7.92
100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื� อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชิ�นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ� จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. นํ�ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ

324,443,800
827,900
10,597,000
1,725,700
31,004,400
5,050,500
12,739,221
9,032,500
975,100
5,978,200
16,862,900
5,352,700

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
363,377,056.00
363,377,056.00
760,007,700.00
362,620,200.00
397,387,500.00
122,093,275.00
122,093,275.00
1,449,410,645.00
406,157,640.00
304,292,625.00
382,176,630.00
356,783,750.00
328,244,900.00
71,182,300.00
257,062,600.00
364,238,640.00
364,238,640.00
337,220,100.00
337,220,100.00
3,724,592,316.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

9.24
9.24
19.32
9.22
10.10
3.10
3.10
36.83
10.32
7.73
9.71
9.07
8.34
1.81
6.53
9.26
9.26
8.57
8.57
94.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื� อหลักทรัพย์
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
งวดที� 6/365/63 - CB21604A
งวดที� 7/364/63 - CB21708A
งวดที� 17/91/64 - CB21729A
งวดที� 19/92/64 - CB21813A
รวมพันธบัตร

วันครบอายุ จํานวนหน่ วย

04/06/64
08/07/64
29/07/64
13/08/64

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,722,130,653.31 บาท)

5,000
5,000
110,000
90,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

4,999,810.97
4,998,226.66
109,945,840.38
89,938,841.59
209,882,719.60

0.13
0.13
2.79
2.29
5.34

3,934,475,035.60

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 พฤษภาคม 2565

รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี�ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุนทีเ� กิดขึน� และทีย� งั ไม่ เกิดขึน�
การเพิม� ขึน� ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุ
3
5
3
5
5
5

2565

บาท

2564

64,697,411.17
1,455,689.09
66,153,100.26

90,225,324.00
1,501,873.89
91,727,197.89

65,816,661.04
1,096,944.37
2,193,888.73
65,900.00
4,080,362.08
73,253,756.22
(7,100,655.96)

57,171,819.36
952,863.69
1,905,727.33
66,000.00
5,786,907.99
65,883,318.37
25,843,879.52

273,718,750.76
(171,191,449.58)
102,527,301.18

71,373,211.20
352,098,610.37
423,471,821.57

95,426,645.22

449,315,701.09

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื�อการเลีย� งชีพ
งบแสดงการเปลีย� นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 พฤษภาคม 2565

การเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิของสินทรัพย์ สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�นของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที�ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิ�มขึ�นของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์ สุทธิ ณ วันปลายปี

การเปลีย� นแปลงของจํานวนหน่ วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี
หน่ วยลงทุน ณ วันปลายปี

2565

บาท

2564

95,426,645.22
561,668,571.86
(414,562,335.29)
242,532,881.79
4,044,480,997.81
4,287,013,879.60

449,315,701.09
782,605,867.66
(452,182,754.56)
779,738,814.19
3,264,742,183.62
4,044,480,997.81

หน่ วย

447,672,895.5859
62,451,503.8963
(45,903,994.4220)
464,220,405.0602

405,103,948.1907
96,572,761.0230
(54,003,813.6278)
447,672,895.5859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป
กองทุ น เปิ ดบัว หลวงทศพลเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ (“กองทุ น ”) จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น รวมกับ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปั จจุบนั กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000
ล้านบาท (แบ่งเป็ น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ัดการกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน และธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ โดยจะลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ส่ วนที่เหลืออาจนําไปลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ และหรื อเงินฝาก
รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุน
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงิ นของกองทุนได้จัด ทํา เป็ นภาษาไทย และมี ห น่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ ง การจัด ทํา งบการเงิ นดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย กองทุนได้
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
-

หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขาย
ครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่ งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ น้ ันไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ส่ วนเกินและส่ วนตํ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จําหน่ายนี้แสดงเป็ นรายการ
ปรับปรุ งกับรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท

5.

2565

2564

ซื้อเงินลงทุน

6,647,916,572.96

7,810,206,169.22

ขายเงินลงทุน

6,588,014,985.65

7,293,963,420.56

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกัน
กับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

65,816,661.04

57,171,819.36

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
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บาท
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

ซื้อเงินลงทุน

524,456,243.95

189,837,096.30

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

84,962,386.10

79,942,835.20

ราคาตลาด

5,630.82

7,090.77

ราคาตลาด

2,193,888.73

1,905,727.33

36,730.90

30,163.19

ราคาตลาด

617,494.48

726,466.57

ราคาตลาด

888,558.39

2,381,368.40

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า

ตามอัตราที่คดิ กับลูกค้าทัว่ ไป

กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ซื้อเงินลงทุน

39,989,542.40

ขายเงินลงทุน

119,909,455.40

-

ราคาตลาด

284,848,457.45

ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บาท
2565

2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

5,871,655.19

5,405,455.20

4,109,060.40

4,504,886.57

2,440.47

3,143.69

86,549.37

98,893.79

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
6.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่
มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
B-TOPTENRMF l 25

ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดย
อ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล
ระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

ตราสารทุน

3,773,003,007.75

-

-

3,773,003,007.75

ตราสารหนี้

-

324,829,140.72

-

324,829,140.72

สิ นทรัพย์

บาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

ตราสารทุน

3,724,592,316.00

-

-

3,724,592,316.00

ตราสารหนี้

-

-

209,882,719.60

สิ นทรัพย์
209,882,719.60

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่
ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซ้ื อขายในตลาดที่จดั ตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ
กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงสําหรับเครื่ องมือเหล่านี้
เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้
จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 เครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐที่อยูใ่ นกลุ่มระดับลงทุน
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอตั รา

ไม่มีอตั รา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

ดอกเบี้ย

รวม

-

-

4,097,832,148.47

4,097,832,148.47

209,570,600.30

-

-

209,570,600.30

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

-

-

3,596,923.28

3,596,923.28

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

-

21,369,373.16

21,369,373.16

-

-

36,767,013.39

36,767,013.39

หน่วยลงทุน

-

-

2,256,257.73

2,256,257.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

6,127,533.64

6,127,533.64

หนี้สินอื่น

-

-

204,360.85

204,360.85

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอตั รา

ไม่มีอตั รา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

ดอกเบี้ย

รวม

-

-

3,934,475,035.60

3,934,475,035.60

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอตั รา

ไม่มีอตั รา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

ดอกเบี้ย

98,052,655.85

-

-

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

-

-

253,747.79

253,747.79

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

-

20,401,875.10

20,401,875.10

หน่วยลงทุน

-

-

2,771,158.57

2,771,158.57

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

5,714,983.83

5,714,983.83

หนี้สินอื่น

-

-

216,174.13

216,174.13

เงินฝากธนาคาร

รวม
98,052,655.85

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ อาจเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่ สามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิ น
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง สถานการณ์ ตลาดเงิ นและตลาดทุน ซึ่ งสภาวการณ์ ดงั กล่าวอาจมี ผลกระทบ
ทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ว ันที่
ิ ธิ
ใช้สท

ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใช้สท

จํานวน
จํานวนครงที
ั้ ล
่ งมติ
ครงที
ั้ ่
ตามวาระการประชุม
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง

9 ส.ค. 64 บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

2

1

3

1

คัดค ้านในวาระทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกหุ ้น
เพิม
่ ทุน และ warrant งดออกเสียงวาระ
อืน
่ ๆ

12 ต.ค. 64 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1

4

0

0

-

16 ธ.ค. 64 บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

1

2

0

1

วาระที่ 3 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 ม.ค. 65 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

28 ม.ค. 65 บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

1

5

0

0

28 ก.พ. 65 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส
จํากัด (มหาชน)

1

4

0

1

29 มี.ค. 65 บริษัท เอสซีจ ี แพคเกจจิง้ จํากัด
(มหาชน)

1

9

0

0

30 มี.ค. 65 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

1

13

0

0

7 เม.ย. 65 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

7 เม.ย. 65 บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค ้าปลีก
จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

8 เม.ย. 65 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

8 เม.ย. 65 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส
จํากัด (มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

21 เม.ย. 65 บริษัท เงินติดล ้อ จํากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 65 บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

1

11

1

0

วาระที่ 8.2.0.0 ไม่อนุมัต ิ
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ให ้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ เนื่องจาก
เข ้าประชุมกรรมการบริษัทน ้อยกว่า 75%
(5 ใน 7)

25 เม.ย. 65 บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

26 เม.ย. 65 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด
(มหาชน)

1

15

0

1

วาระที่ 12 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 เม.ย. 65 บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
-
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่
(Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ิ ค
บริษัท หลักทรัพย์ซต
ี้ อร์ป
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ุ ายน 2565
วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 17 มิถน
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บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

