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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 (BBASIC) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวนในเดือนมีนาคม โดย MSCI World Index ปรับตัวลงก่อนในครึ่งแรกของเดือน จาก
สถานะการณ์สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่มีทีท่ายืดเยื้อกว่าที่คาด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียจาก 
ชาตติะวันตก กอ่นทีจ่ะกลับขึน้มาในครึง่เดอืนหลัง และปิดเดอืนบวกไดท้ี ่1.9% จากการทีส่งครามนัน้ไม่ไดข้ยายวงกวา้งออกไป
และความพยายามเจรจาระหว่างสองประเทศทีม่มีากขึน้ รวมทัง้การใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซยีของยุโรปนัน้ก็ไม่ไดรุ้นแรงมาก 
เนื่องจากแต่ละประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเอง จงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจากรัสเซยีต่อไป และการ
ประชุม FOMC ล่าสุด ซึง่ผลออกมาตามที่ตลาดคาด โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดเ้ริม่ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็น 
ครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% 
อยา่งไรก็ตาม การคาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายของ Fed ใน Eurodollar Futures ทีค่าดวา่จะขึน้ไปสงูสดุทีร่าว 3% ในปี 2566 
นัน้ ก็ไดส้ะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ไปมากแลว้ ขณะทีภ่าวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯ
ซึง่บง่ชีถ้งึความกังวลต่อความเสีย่งของการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในอนาคต ก็สะทอ้นวา่เศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้
ทีม่ากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้งชั่งน้ําหนักมากขึน้ระหว่างการขึน้ดอกเบีย้เพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ใน
กรอบเป้าหมายของ Fed กับ ผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิ ซึง่หลังจากการประชมุในวันที ่16 มนีาคม 2565 ทีผ่่านมา 
ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตทีถู่กกระทบหนักจากความกังวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมา 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ แมใ้นชว่งทีผ่่านมาตัวเลขเศรษฐกจิยังอยู่ในเกณฑข์ยายตัวด ีแต่หลายประเทศเริม่มโีมเมนตัมทีจ่ะ
ชะลอตัวลงในไตรมาสที ่2 โดยสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซยี และมาตรการการคว่ําบาตรของชาตติะวันตก ซึง่ทําใหร้าคาน้ํามัน 
สนิคา้โภคภัณฑ ์และอาหารปรับตัวสูงขึน้จากเดมิ ส่งผลกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อ และกําลังซือ้ของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหนา้ ซึง่
เศรษฐกจิกลุ่มยุโรปมคีวามเชือ่มโยงกับรัสเซยีมากทีส่ดุ ทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ และการนําเขา้พลังงาน จงึจะไดร้ับผลกระทบทาง
เศรษฐกจิจากประเด็นดังกล่าวมากที่สุด ขณะทีก่ารล็อกดาวน์เมอืงเซนิเจิน้ของจนีเพื่อควบคุมสถานการณ์โควดิในประเทศก็เป็น
ปัจจัยทีก่ระทบภาคการผลติและภาคการสง่ออกของจนีในชว่งสัน้ขา้งหนา้ แต่การหนุนจากนโยบายการเงนิและการคลังจากทาง
ภาครัฐ และการไม่เขา้ร่วมการคว่ําบาตรทางการคา้กับรัสเซยี จะทําใหจ้นีน่าจะยังรักษาโมเมนตัมการเตบิโตไวใ้หใ้กลเ้คยีงกับที่
รัฐบาลจนีตัง้เป้าที ่5.5% ไวไ้ด ้ในระยะขา้งหนา้ ตลาดยังคงมคีวามหวังเจรจาสนัตภิาพ โดยถา้หากมสีญัญาณเชงิบวกมากขึน้ทีจ่ะ
สามารถหาขอ้สรุปร่วมกันได ้ก็อาจจะช่วยทําใหต้ลาดหุน้โลกเคลือ่นไหวในทศิทางที่ผ่อนคลายมากขึน้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกจิ
และอัตราเงนิเฟ้อในระยะถัดไป ยังคงเป็นสิง่ที่จะมีผลต่อท่าทีของนโยบายการเงนิของ Fed ที่จะมีการประชุมครัง้ถัดไปในเดอืน
พฤษภาคม 

 ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวในทศิทางเดยีวกันกับตลาดหุน้โลก โดยปรับขึน้ได ้0.6% ในเดอืนมนีาคม โดยผันผวนไปตาม
ปัจจัยภายนอกขา้งตน้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทยกําลังกลับเขา้สู่ภาวะปกตมิากขึน้ และ
กระแสเงนิลงทุนไหลเขา้จากต่างชาต ิโดยมีการซื้อสุทธิตลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ 3.4 หมื่นลา้นบาท ดา้นผล
ประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนในไตรมาสที ่1 มแีนวโนม้ดขีึน้ QoQ และ YoY ขณะทีแ่ผนการเปิดรับนักท่องเทีย่วในระยะขา้งหนา้ 
จะช่วยหนุนการเศรษฐกจิในประเทศได ้อย่างไรก็ด ีตลาดอาจม ีUpside จํากัดในช่วงสัน้จากความเสี่ยงของเศรษฐกจิโลกที่มี
โมเมนตัมการเตบิโตที่ชะลอลง และแนวโนม้ความเขม้งวดทางการเงนิโลก โดยแมว้่าตลาดจะไดร้ับรูแ้ละอยู่ในคาดการณ์ของ
ตลาดไปมากแลว้ แตก็่เป็นปัจจัยทีก่ระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิ ซึง่ทําใหก้ารลงทนุจะตอ้งมคีวาม Selective มากขึน้ กลยุทธ์
การลงทุน เนน้ลงทุนหุน้หุน้ที่มีแนวโนม้ผลประกอบการด ีและไดร้ับผลกระทบจากตน้ทุนการผลติที่สูงขึน้ไม่มาก เช่น หุน้ที่มี
ความสามารถในการปรับราคา หรอื หุน้คณุภาพทีม่คีวามตา้นทานตอ่ภาวะเศรษฐกจิ 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวันที ่16 มนีาคม 2565 กองทนุ BBASIC มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่
16 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,672.29 ลา้นบาท หรือ 19.7685 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยมีผลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 10.54% และมกีารจ่ายเงนิปันผลสําหรับงวดวันที ่17 กันยายน 2564 ถงึวันที ่16 มนีาคม 2565 ในอัตรา 
0.02 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 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 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เป็นกองทุนซึง่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทนุจดทะเบยีน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วย
ลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และไม่กําหนด
ระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 นโยบายการลงทุน กองทุนเนน้ลงทุนในหลักทรัพยเ์ฉพาะกลุ่มบรษัิททีทํ่าธุรกจิเกีย่วขอ้งกับปัจจัย 4 ไดแ้ก ่อาหาร ทีอ่ยู่
อาศัย เครือ่งนุ่งหม่ และยารักษาโรค ซึง่เป็นหลักทรัพยท์ีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมรีาคาต่ํากวา่ Intrinsic Value หรอืมแีนวโนม้การเตบิโต
ทางธรุกจิสงู โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยส์นิอืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมถงึกองทนุอาจลงทนุใน Derivatives และ/หรอื Structured 
Note 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทํา
หนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
และการชําระเงนิคา่ขายคนื
หนว่ยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill 
Payment เป็นตน้ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต 
และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่ี
หลักฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้
แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้
สํานักงาน ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงาน  
ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏ
เหตเุลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่25 ก.พ. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ก.พ. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  18.8081   19.8393   19.0030   21.9446  28.5495   17.9791  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ BBASIC 4.51 -0.42 10.54 -0.83 -2.30 4.97 

เกณฑม์าตรฐาน3 7.84 3.81 15.82 3.82 4.77 7.15 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

8.774 8.834 9.79 16.00 13.77 13.92 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.814 10.184 11.27 19.46 16.25 15.71 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล 
(บาท/หน่วย) 

วันที ่17 มนีาคม 2562 – 16 กันยายน 2562 วันที ่30 กันยายน 2562 0.14 

วันที ่17 มนีาคม 2563 – 16 กันยายน 2563 วันที ่30 กันยายน 2563 0.20 

วันที ่17 กันยายน 2563  –  16 มนีาคม 2564 วันที ่30 มนีาคม 2564 1.21 

วันที ่17 มนีาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 วันที ่1 ตลุาคม 2564 0.10 

วันที ่17 กันยายน 2564 – 16 มนีาคม 2565 วันที ่30 มนีาคม 2565 0.02 

หมายเหต ุ: การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
และทกุครัง้ทีจ่่ายเงนิปันผล มูลคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่16 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring  มูลคา่ตามราคาตลาด   % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ          
1,673,781,317.74  

         
100.09  

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

                  
61,911,690.00  

                 
3.70  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จํากัด (มหาชน) 
                     

6,505,588.00  
                 

0.39  

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 

 

                 
38,209,600.00  

                 
2.28  

        บรษัิท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) 

                     
4,351,950.00  

                 
0.26  

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 

                
110,112,750.00  

                 
6.58  

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) -                  
13,390,300.00  

                 
0.80  

        บรษัิท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) -                  
10,068,450.00  

                 
0.60  

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
                  

20,628,640.44  
                 

1.23  

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 

                  
24,984,640.00  

                 
1.49  

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 

                 
38,540,004.27  

                 
2.30  

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

                  
39,004,595.00  

                 
2.33  

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากัด (มหาชน) 

                  
26,241,039.00  

                 
1.57  

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

        บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) 

 

                    
7,030,820.00  

                 
0.42  

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

                     
7,569,760.00  

                 
0.45  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 

 

                 
85,670,400.00  

                 
5.12  

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 

                  
14,796,362.00  

                 
0.88  

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

                  
51,994,125.00  

                 
3.11  

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 

                  
49,200,960.00  

                 
2.94  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring  มูลคา่ตามราคาตลาด   % NAV  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 

                     
7,404,704.00  

                 
0.44  

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

                         
81,500.00  

                      
0.00   

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 

                  
36,619,520.00  

                 
2.19  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

                  
62,952,750.00  

                 
3.76  

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
                  

50,953,125.00  
                 

3.05  

        บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จํากัด (มหาชน) -                     
1,963,300.00  

                 
0.12  

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

                  
36,478,375.00  

                 
2.18  

        บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 
                     

7,460,575.00  
                 

0.45  

        บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) -                     
1,662,500.00  

                 
0.10  

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

                     
2,720,800.00  

                 
0.16  

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

                     
8,443,500.00  

                 
0.50  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
                  

14,013,670.00  
                 

0.84  

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

                 
10,329,930.00  

                 
0.62  

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 
                  

13,402,200.00  
                 

0.80  

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 

                  
73,196,055.00  

                 
4.38  

        บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 

 

                 
70,538,550.00  

                 
4.22  

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) 

                  
27,333,780.00  

                 
1.63  

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 

                  
44,375,080.00  

                 
2.65  

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
                  

42,019,250.00  
                 

2.51  

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 

                  
17,101,245.00  

                 
1.02  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 

 

                 
12,054,430.00  

                 
0.72  

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 

                  
23,070,000.00  

                 
1.38  

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 

                  
10,582,000.00  

                 
0.63  

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) -                  
39,965,588.00  

                 
2.39  

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

                 
41,980,220.00  

                 
2.51  

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

                  
13,405,780.00  

                 
0.80  

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

                  
63,224,240.00  

                 
3.78  

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

 

                 
16,096,080.00  

                 
0.96  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring  มูลคา่ตามราคาตลาด   % NAV  

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 

                  
14,197,200.00  

                 
0.85  

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
                  

15,381,204.00  
                 

0.92  

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

                    
4,616,367.00  

                 
0.28  

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

                  
28,007,662.08  

                 
1.67  

        บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 
                     

8,076,096.00  
                 

0.48  

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 

 

                 
12,665,400.00  

                 
0.76  

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 

                     
3,124,110.00  

                 
0.19  

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

                  
16,394,492.00  

                 
0.98  

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) 

 

                    
8,258,500.00  

                 
0.49  

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด (มหาชน) 

                     
3,725,649.00  

                 
0.22  

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
                  

30,739,292.50  
                 

1.84  

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

                     
5,315,688.00  

                 
0.32  

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง -                  
14,994,051.75  

                 
0.90  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย -                  
29,972,333.86  

                 
1.79  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -                     
2,983,499.62  

                 
0.18  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -                
115,689,351.22  

                 
6.92  

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   1,672,286,104.12 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   19.7685 

 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาท
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแล
กจิการบรษัิทจดทะเบยีน 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 ่28 กมุภาพนัธ ์25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 19.99 1.20 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

2.98 0.18 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมนีาคม 2565 - - 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่16 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/04/22 AAA 10,000,000.00 9,996,681.45 

2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 27/04/22 AAA 5,000,000.00 4,997,370.30 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/04/22 AAA 5,000,000.00 4,998,964.60 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 5,000,000.00 4,995,257.93 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/06/22 AAA 10,000,000.00 9,990,113.89 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 10,000,000.00 9,987,997.44 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 406,795.45 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 115,282,555.77 

9. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 2,983,499.62 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และ
ตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 25,446.98 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 508.94 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,035.76 0.120 

คา่บรกิาร (Service Charge) 382.79 0.023 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 2,437.87 0.144 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 556.92 0.033 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 28,931.39 1.706 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 829,903,299.80 

  1,696,296,053.87 
   

PTR = 0.49 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของกองทนุ เชน่ 
กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ
จากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ทีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 14.92 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 12.62 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 10.25 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 10.03 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 8.99 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 6.03 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.77 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 4.44 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 4.17 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3.60 

11 อืน่ๆ 19.18 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 2,608,523.43 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบ
ประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที ่16 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ณ วันที ่16 มนีาคม 2565 ผลการดําเนนิงาน 
และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธสํิาหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัต ิทางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติาม
ความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหลา่นี้ ขา้พเจา้เชือ่วา่หลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอ
และเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขัดแยง้ที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรือกับความรูท้ี่ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสํีาหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี ้ยงชพี ที ่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่
ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึง่รวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการ
ใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐาน
การสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชทีี่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกีย่วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสัย
อยา่งมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่
มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้ับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเด็น
ทีม่ีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
(นางสาวรฐาภัทร ลิม้สกลุ)                                              
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 10508 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 23 มนีาคม 2565 
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรัพย์ 7

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4, 5 1,549,783,993.84  1,720,481,126.01 

เงนิฝากธนาคาร 5 122,243,569.37    77,782,286.58      

ลกูหนี�

จากเงนิปันผลและดอกเบี�ย 5 5,371,646.98        11,481,259.55      

จากการขายเงนิลงทนุ 9,885,053.15        10,108,066.18      

สนิทรัพยอ์ื�น -                      -                     

รวมสนิทรัพย์ 1,687,284,263.34  1,819,852,738.32 

หนี�สนิ 7

เจา้หนี�

จากการซื�อเงนิลงทนุ 13,480,713.85      -                     

จากการรับซื�อคนืหน่วยลงทนุ 22,231.75            296,886.98          

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 1,425,707.02        1,767,068.13       

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 7,076.09              7,199.84             

หนี�สนิอื�น 62,430.51            62,421.13            

รวมหนี�สนิ 14,998,159.22      2,133,576.08       

สนิทรัพยส์ทุธิ 1,672,286,104.12  1,817,719,162.24 

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 845,932,588.36    904,298,555.93    

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 1,322,224,658.91  1,378,084,447.37 

ขาดทนุสะสมจากการดําเนนิงาน (495,871,143.15)   (464,663,841.06)   

สนิทรัพยส์ทุธิ 1,672,286,104.12  1,817,719,162.24 

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 19.7685               20.1008              

จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 84,593,258.8358   90,429,855.5930  

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 61,911,690.00       3.99

บรษัิท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 8,781,800   61,911,690.00          3.99

บรษัิท ยนูวิานชินํ�ามันปาลม์ จํากดั (มหาชน) 0.00

พาณิชย์ 331,029,111.65     21.37

บรษัิท บวิตี� คอมมนูติี� จํากดั (มหาชน) 4,581,400   6,505,588.00            0.42

บรษัิท เบอรล์ี� ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 1,068,800   38,209,600.00          2.47

บรษัิท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 101,800      4,301,050.00            0.28

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 1,631,300   110,112,750.00         7.11

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 347,800      13,390,300.00          0.86

บรษัิท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 451,500      10,068,450.00          0.65

บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 926,669      20,479,384.90          1.32

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) 1,532,800   24,984,640.00          1.61

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 927,111      38,243,328.75          2.47

บรษัิท แม็คกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 4,309,900   39,004,595.00          2.52

บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากดั (มหาชน) 594,900      25,729,425.00          1.66

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 14,516,680.00       0.94

บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 335,600      6,946,920.00            0.45

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียร ิ�งแอนดค์อนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน 556,600      7,569,760.00            0.49

วสัดกุอ่สรา้ง 151,656,251.00     9.78

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 223,100      85,670,400.00          5.53

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 89,404        13,991,726.00          0.90

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากดั (มหาชน) 0.00

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,840,500   51,994,125.00          3.35

แฟช ั�น 49,200,960.00       3.17

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 2,320,800   49,200,960.00          3.17

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

อาหารและเครื�องดื�ม 240,363,671.00     15.51

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 2,484,800   7,404,704.00            0.48

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 1,500,800   36,619,520.00          2.36

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1,199,100   62,952,750.00          4.06

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั (มหาชน) 1,630,500   50,953,125.00          3.29

บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จํากดั (มหาชน) 270,800      1,963,300.00            0.13

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1,006,300   36,478,375.00          2.35

บรษัิท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) 278,900      7,460,575.00            0.48

บรษัิท ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) 53,200        1,662,500.00            0.11

บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 680,200      2,693,592.00            0.17

บรษัิท ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 433,000      8,227,000.00            0.53

บรษัิท นํ�ามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 439,300      13,618,300.00          0.88

บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 882,900      10,329,930.00          0.67

การแพทย์ 269,280,885.00     17.37

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 638,200      13,402,200.00          0.86

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 2,870,300   72,475,075.00          4.68

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 421,000      69,675,500.00          4.50

บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์จํากดั (มหาชน) 7,193,100   27,333,780.00          1.76

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 3,760,600   44,375,080.00          2.86

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) 1,292,900   42,019,250.00          2.71

บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 0.00

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 17,101,245.00       1.10

บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0.00

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี� จํากดั (มหาชน) 2,151,100   17,101,245.00          1.10

บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 0.00

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 321,839,673.08     20.79

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 571,300      12,054,430.00          0.78

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 3,076,000   23,070,000.00          1.49

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 1,017,500   10,582,000.00          0.68

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
BBASIC | 20



กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 8,090,200   39,965,588.00          2.58

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 741,700      41,535,200.00          2.68

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี� (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 887,800      13,405,780.00          0.87

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 6,872,200   63,224,240.00          4.08

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 3,432,000   15,924,480.00          1.03

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 1,183,100   14,197,200.00          0.92

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 5,572,900   15,381,204.00          0.99

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 2,391,900   4,616,367.00            0.30

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 7,293,662   28,007,662.08          1.81

บรษัิท แสนสริ ิจํากดั (มหาชน) 6,409,600   7,691,520.00            0.50

บรษัิท ศภุาลัย จํากดั (มหาชน) 575,700      12,665,400.00          0.82

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 946,700      3,124,110.00            0.20

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 4,938,100   16,394,492.00          1.06

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 13,452,500.00       0.87

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) 830,000      8,258,500.00            0.53

บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากดั (มหาชน) 296,800      5,194,000.00            0.34

บรกิาร 34,464,941.50       2.22

บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากดั (มหาชน) 2,888,100   3,725,649.00            0.24

บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 4,622,450   30,739,292.50          1.98

รวมหุน้สามญั 1,504,817,608.23  97.11

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดที� 4/364/64 - CB22407A 07/04/65 5,000          4,998,964.60            0.32

งวดที� 6/363/64 - CB22602A 02/06/65 5,000          4,995,257.93            0.32

งวดที� 10/91/65 - CB22609A 09/06/65 10,000        9,990,113.89            0.64

งวดที� 11/91/65 - CB22616A 16/06/65 10,000        9,987,997.44            0.64

รวมพนัธบตัร 29,972,333.86       1.92

ต ั�วเงนิคลงั
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

งวดที� (DM)1/180/65 - TB22412A 12/04/65 10,000        9,996,681.45            0.65

งวดที� (DM)2/182/65 - TB22427B 27/04/65 5,000          4,997,370.30            0.32

รวมต ั�วเงนิคลงั 14,994,051.75       0.97

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 1,767,781,876.42 บาท) 1,549,783,993.84  100.00
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 68,739,814.00       3.99

บรษัิท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 12,635,300 57,869,674.00          3.36

บรษัิท ยนูวิานชินํ�ามันปาลม์ จํากดั (มหาชน) 2,131,400   10,870,140.00          0.63

พาณิชย์ 457,586,243.80     26.60

บรษัิท บวิตี� คอมมนูติี� จํากดั (มหาชน) 4,636,900   8,392,789.00            0.49

บรษัิท เบอรล์ี� ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 2,380,400   88,669,900.00          5.15

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 1,865,000   124,488,750.00         7.24

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 1,029,500   37,576,750.00          2.18

บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 1,720,504   36,474,684.80          2.12

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) 837,800      12,148,100.00          0.71

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 1,564,600   58,281,350.00          3.39

บรษัิท แม็คกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 4,309,900   48,701,870.00          2.83

บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากดั (มหาชน) 1,207,100   42,852,050.00          2.49

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 8,746,400.00         0.51

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียร ิ�งแอนดค์อนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน 603,200      8,746,400.00            0.51

วสัดกุอ่สรา้ง 184,675,336.00     10.74

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 227,500      86,222,500.00          5.01

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 113,204      17,999,436.00          1.05

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากดั (มหาชน) 612,500      12,495,000.00          0.73

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 2,123,700   67,958,400.00          3.95

แฟช ั�น 48,504,720.00       2.82

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 2,320,800   48,504,720.00          2.82
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

อาหารและเครื�องดื�ม 168,145,031.00     9.78

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 6,204,900   18,242,406.00          1.06

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 893,400      27,025,350.00          1.57

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1,172,900   68,614,650.00          3.99

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั (มหาชน) 910,700      28,004,025.00          1.63

บรษัิท ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) 53,200        1,436,400.00            0.08

บรษัิท นํ�ามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 410,600      13,344,500.00          0.78

บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 882,900      11,477,700.00          0.67

การแพทย์ 323,035,972.00     18.77

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 2,536,200   38,550,240.00          2.24

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 5,328,000   115,084,800.00         6.69

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 420,100      56,503,450.00          3.28

บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์จํากดั (มหาชน) 4,128,400   11,889,792.00          0.69

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 3,784,800   37,091,040.00          2.16

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) 2,007,600   53,201,400.00          3.09

บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 408,200      10,715,250.00          0.62

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 59,602,588.00       3.46

บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 339,700      13,418,150.00          0.78

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี� จํากดั (มหาชน) 3,349,500   41,868,750.00          2.43

บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 976,400      4,315,688.00            0.25

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 334,173,083.48     19.42

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 3,385,800   21,669,120.00          1.26

บรษัิท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) 838,500      1,827,930.00            0.11

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 3,497,200   28,677,040.00          1.67

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 4,299,700   22,788,410.00          1.32

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 562,000      31,753,000.00          1.84

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี� (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 887,800      11,896,520.00          0.69

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 7,324,700   61,893,715.00          3.60

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 4,672,800   23,597,640.00          1.37
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัที� 16 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

วันครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 1,183,100   18,456,360.00          1.07

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 5,572,900   17,833,280.00          1.04

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 2,350,600   4,842,236.00            0.28

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 8,151,862   24,781,660.48          1.44

บรษัิท ศภุาลัย จํากดั (มหาชน) 1,285,600   27,897,520.00          1.62

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 3,318,200   13,272,800.00          0.77

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 6,456,700   22,985,852.00          1.34

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 13,093,900.00       0.76

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) 692,200      8,306,400.00            0.48

บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากดั (มหาชน) 383,000      4,787,500.00            0.28

บรกิาร 44,182,282.50       2.57

บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากดั (มหาชน) 3,452,100   4,660,335.00            0.27

บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 4,622,450   39,521,947.50          2.30

รวมหุน้สามญั 1,710,485,370.78  99.42

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดที� 5/91/64 - CB21506B 06/05/64 10,000        9,995,755.23            0.58

รวมพนัธบตัร 9,995,755.23         0.58

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 2,080,330,597.16 บาท) 1,720,481,126.01  100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 16 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได ้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 39,875,004.29      51,732,247.79       

รายไดด้อกเบี�ย 5 379,833.17           645,211.36           

รายไดอ้ื�น -                      269,500.00           

รวมรายได ้ 40,254,837.46      52,646,959.15       

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 27,228,267.35      28,913,459.62       

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 544,565.42           578,269.09           

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 2,178,261.49        2,313,076.66         

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 61,000.00             61,000.00             

คา่ใชจ้า่ยอื�น 5 923,104.10           893,468.11           

รวมคา่ใชจ้า่ย 30,935,198.36      32,759,273.48       

รายไดส้ทุธิ 9,319,639.10        19,887,685.67       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการขาดทนุสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทนุ (64,439,476.05)     (116,166,696.23)    

รายการกําไรสทุธทิี�ยังไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทนุ 141,851,588.57     648,501,704.13     

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุที�เกดิขึ�นและที�ยังไมเ่กดิขึ�น 77,412,112.52      532,335,007.90     

การเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 86,731,751.62      552,222,693.57     

หัก ภาษีเงนิได ้ 3 (32,018.57)           (40,311.77)            

การเพิ�มขึ�นในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหักภาษีเงนิได ้ 86,699,733.05 552,182,381.80

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 16 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 86,699,733.05      552,182,381.80     

การแบง่ปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 3, 6 (117,907,035.14)   (19,921,285.89)      

การเพิ�มขึ�นของทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 97,102,396.71      179,118,824.82     

การลดลงของทนุที�ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (211,328,152.74)   (485,332,136.07)    

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (145,433,058.12)   226,047,784.66     

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 1,817,719,162.24  1,591,671,377.58   

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 1,672,286,104.12  1,817,719,162.24   

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 90,429,855.5930   107,253,550.9991  

บวก : หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 5,081,406.5363     10,032,946.0318    

หัก : หน่วยลงทนุที�รับซื�อคนืในระหวา่งปี (10,918,003.2935)  (26,856,641.4379)  

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 84,593,258.8358   90,429,855.5930    

บาท

หน่วย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�  
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กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่16 มนีาคม 2565 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่17 มนีาคม 2538 มเีงนิทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้น
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) 
เป็นผูจ้ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุนใน
หลักทรัพยเ์ฉพาะกลุม่บรษัิททีทํ่าธรุกจิเกีย่วขอ้งกับปัจจัย 4 ไดแ้ก ่อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย เครือ่งนุ่งหม่ และยารักษาโรค โดยเฉลีย่ใน
รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงนิฝาก และ/หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

กองทนุมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วน  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดจ้ัดทําขึน้ตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่สมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบัิตทิางบัญชไีม่ไดกํ้าหนดไว ้
กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญช ี

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถปุระสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทุน
ไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุธิรรม ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ีตลาดซือ้ขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขาย
ครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยท์ี ่เป็นตราสารหนี้ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นั ้นไม่แตกต่างจากราคา
ทนุตัดจําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ  

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยุตธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การแบง่ปันสว่นทนุ 

กองทนุจะบันทกึลดกําไรสะสม ณ วันทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดเ้งนิปันผลรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ  

รายไดด้อกเบีย้รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
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สว่นเกนิและสว่นต่ํามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิอัีตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ยอดทีตั่ดจําหน่ายนี้แสดงเป็นรายการ
ปรับปรุงกับรายไดด้อกเบีย้ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมื่อมีการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไรหรือ
ขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิัตทิางบัญช ี ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซือ้เงนิลงทนุ 829,903,299.80  657,152,072.23 

ขายเงนิลงทนุ 1,078,178,920.54  959,428,415.49 

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอื่น ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 16 มีนาคม 2565 และ 2564 มี
ดังตอ่ไปนี้ 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด     

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 27,228,267.35  28,913,459.62  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      

- ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 44,958,978.50  84,969,594.50  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย้ 2,517.48  2,498.52  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,178,261.49  2,313,076.66  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 49,069.53  49,996.00  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ ๆ 578,053.23  472,306.52  ราคาตลาด 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)     

คา่นายหนา้ 234,541.46  127,100.85  ตามอัตราทีค่ดิกับลูกคา้ท่ัวไป 

กองทนุอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

ซือ้เงนิลงทนุ -  29,923,960.20  ราคาตลาด 

 

ณ วันที ่16 มนีาคม 2565 และ 2564 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 1,168,612.03  1,496,341.87 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 428,581.44  1,262,249.31 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 445.76  609.72 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 169,610.48  168,682.50 

 

6. การแบง่ปนัสว่นทนุ 

สําหรับปีสิน้สดุวันที ่16 มนีาคม 2565 และ 2564 กองทนุไดจ่้ายเงนิปันผลดังนี้ 

      (หน่วย : บาท) 

วันปิดสมดุทะเบยีน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ รวม 

23 กันยายน 2564 17 มนีาคม 2564 - 16 กันยายน 2564 0.10 8,774,691.05 

23 มนีาคม 2564 17 กันยายน 2563 - 16 มนีาคม 2564 1.21 109,132,344.09 

23 กันยายน 2563 17 มนีาคม 2563 - 16 กันยายน 2563 0.20 19,921,285.89 

 

7. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูค่ายตุธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทีวั่ดมูลค่า กองทุนใชร้าคา
เสนอซือ้ขายในตลาดที่ม ีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย ์และหนี้สนิซึง่แนวปฏบิัตทิางบัญชทีี่
เกีย่วขอ้งกําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิที่
มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรม
โดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ
สนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื ่องมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิ ีการประมาณมูลค่าความ
แตกตา่งของระดับขอ้มูลสามารถแสดงไดดั้งนี้ 

- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกัน (ขอ้มลูระดับที ่1) 

- ขอ้มูลอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดับที ่1 ทีส่ามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มูลราคาตลาด) หรอื
โดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดับที ่2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับที ่3) 
 

 บาท 

 ณ วันที ่16 มนีาคม 2565 

 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 1,504,817,608.23  -  -  1,504,817,608.23 

ตราสารหนี้ -  44,966,385.61  -  44,966,385.61 

 
 

 บาท 

 ณ วันที ่16 มนีาคม 2564 

 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 1,710,485,370.78  -  -  1,710,485,370.78 

ตราสารหนี้ -  9,995,755.23  -  9,995,755.23 

 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที ่1 นัน้ประกอบดว้ย ตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีภาพคลอ่งทีซ่ ือ้ขายในตลาดทีจั่ดตัง้ขึน้
อยา่งเป็นทางการ กองทนุจะไมป่รับราคาทีอ่า้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดที่ไม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อา้งองิไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจาก
ขอ้มูลที่สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ย ตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุม่ระดับ
ลงทนุ  

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมูลคา่ยตุธิรรม 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกองทุน ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ
ของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ 
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บาท 

 
ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่16 มนีาคม 2565 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ 
 

 
    

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 
 

-  1,549,783,993.84  1,549,783,993.84 

เงนิฝากธนาคาร 122,243,569.37 
 

- 
 

-  122,243,569.37 

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ - 
 

- 
 

5,371,646.98  5,371,646.98 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ - 
 

- 
 

9,885,053.15  9,885,053.15 

หนีส้นิทางการเงนิ  
 

 
 

 
 

 

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ - 
 

- 
 

13,480,713.85 
 

13,480,713.85 
เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 

หนว่ยลงทนุ - 
 

- 
 

22,231.75  22,231.75 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - 
 

- 
 

1,425,707.02 
 

1,425,707.02 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย - 
 

- 
 

7,076.09 
 

7,076.09 

หนี้สนิอืน่ - 
 

- 
 

62,430.51 
 

62,430.51 

 

 
บาท 

 
ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่16 มนีาคม 2564 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ 
 

 
    

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 
 

-  1,720,481,126.01  1,720,481,126.01 

เงนิฝากธนาคาร 77,782,286.58 
 

- 
 

-  77,782,286.58 

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ - 
 

- 
 

11,481,259.55  11,481,259.55 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ - 
 

- 
 

10,108,066.18  10,108,066.18 

หนีส้นิทางการเงนิ  
 

 
 

 
 

 
เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 

หนว่ยลงทนุ - 
 

- 
 

296,886.98  296,886.98 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - 
 

- 
 

1,767,068.13 
 

1,767,068.13 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย - 
 

- 
 

7,199.84 
 

7,199.84 

หนี้สนิอืน่ - 
 

- 
 

62,421.13 
 

62,421.13 
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ความเสีย่งดา้นเครดติ   

กองทุนมีความเสีย่งดา้นเครดติที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทาง
การเงนิ เนื่องจากกองทุนมลีูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจงึ
ไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสนิทรัพย์ทางการเงนิหรือหนี้สนิทางการเงินที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนั้นจงึไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น 
ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมีเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของผู ้
ออกตราสารว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรือลดลง
ได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทนุบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจายประเภทเงนิ
ลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

8. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2565 กองทนุไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลในอัตราหน่วยละ 0.02 บาท 

9. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่23 มนีาคม 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่16 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่16 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 2565 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

25 ม.ีค. 64  บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอป
เมนท ์จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2563 เมือ่วันที ่26 
มนีาคม พ.ศ. 2563 งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้
ม)ี งดออกเสยีง  

25 ม.ีค. 64 บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

31 ม.ีค. 64 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด
(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

2 เม.ย. 64 บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 64 บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 0 - 

7 เม.ย. 64 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี  
งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 64 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 บรษัิท โฮม โปรดักส ์ 
เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 0 - 

8 เม.ย. 64 บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 19 0 2 วาระที ่1 พจิารณาและรับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ ประจําปี 2563 เมือ่วันที ่7 
เมษายน 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่14 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ 
จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 64 บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด 
(มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 64 บรษัิท ศภุาลัย จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

22 เม.ย. 64 บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 8 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่21 
พฤษภาคม 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

22 เม.ย. 64 บรษัิท ซาบนี่า จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

22 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอร์
อนิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 

1 9 1 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ 
จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

23 เม.ย. 64 บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลพระราม
เกา้ จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่13 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาพจิารณาเรือ่ง
อืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณาและรับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
ทีเ่หมาะสม ถา้ม ีงดออกเสยีง  

25 เม.ย. 64 บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท บางกอก เชน  
ฮาสปิทอล จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี 
จํากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท ดับบลวิเอชเอ  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด 
(มหาชน) 

1 13 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2563 เมือ่วันที ่17 
กรกฎาคม 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่12 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 AFTER YOU PUBLIC  
CO LTD 

1 8 0 2 วาระที ่1 เนื่องจากไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชมุในปี 2563 
วาระที ่8 วาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 64 บรษัิท อนันดา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากัด (มหาชน) 

1 8 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจาปี 2563 เมือ่วันที ่28 
เมษายน 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาล 
บํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

29 เม.ย. 64 บรษัิทเอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้สอบถาม  
งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ 
จํากัด (มหาชน) 

1 8 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่
แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท ยนูวิานชิน้ํามันปาลม์ 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

28 พ.ค. 64 Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk PT 

1 8 0 0 - 

10 ม.ิย. 64 MITRA KELUARGA 
KARYASEHAT TBK 

1 5 0 0 - 

8 ก.ค. 64 บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์
โปรดวิซ ์จํากัด (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 64 บรษัิท โอสถสภา จํากัด 
(มหาชน) 

1 2 0 0 - 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 4 0 0 - 

12 ต.ค. 64 บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่  
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 ต.ค. 64  บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 7 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 พ.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

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

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

12 ม.ค. 65 บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

14 ม.ค. 65 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่17 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่16 มนีาคม 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 ์โนมูระ พัฒนสนิ  
จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  
(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 ์ยูบเีอส  
(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 23 มนีาคม 2565
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
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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