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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 เพือ่การเลีย้งชพี (BBASICRMF) 

กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดอืนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงตอ่เนื่องในชว่งครึง่เดอืนแรกแตะระดับ Bear 

market หรอืลดลงจากจุดสงูสดุชว่งตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งครึง่หลังของเดอืน ประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันการ

ลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิที่เขม้งวดเพิม่ขึน้

ต่อเนื่องในชว่งทีผ่่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมทีช่ะลอลง อย่างไรก็ด ีตลาดก็เริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบายการเงนิที่

เขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อที่เร ิม่ชะลออัตราการปรับขึน้ลง ส่งผลใหต้ลาดโดยรวมปิดทรงตัวไดใ้น

เดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป่รับตัวขึน้สูง

ในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ที่ต ่าลง ในระยะขา้งหนา้ผลกระทบ

ของเงนิเฟ้อต่อก าไรบรษัิทจดทะเบยีน ท่าทขีองนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกจิ ยังคง

เป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะสง่ผลตอ่การลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยูเครน-รัสเซยีทีย่ดืเยือ้ การคว ่าบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจนี เป็น

ปัจจัยที่ซ ้าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อที่มีในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน ้ามันที่ยืนระดับสูงและราคา

อาหารทีม่แีนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ ก็เป็นปัจจัยลดทอนก าลังซือ้และการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นัน้ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิที่

ข ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโนม้ถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน้ดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยโูรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมแีนวโนม้ไดร้ับ

ผลกระทบตอ่ภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจนี การใชม้าตรการ Zero-COVID ในชว่งทีผ่า่นมานัน้ สง่ผลกระทบต่อภาค

การบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสดุจ านวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจนีไดล้ดลงแลว้ แต่สถานการณ์ในจีนจงึยังเป็นปัจจัยที่ตอ้ง

ตดิตาม โดยถา้หากควบคมุไดด้ตีอ่เนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง ตา่งจากเศรษฐกจิสหรัฐฯ

และยโูรโซน โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ท าใหป้ระเด็นภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็น

ความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตราเงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง 

อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศตา่งๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวไดด้กีว่าตลาดหุน้โลกเล็กนอ้ย โดยปรับเพิม่ขึน้ได ้0.7% ในเดอืนพฤษภาคม โดยเศรษฐกจิ

ไทยอยู่ในโหมดของการฟ้ืนตัว หนุนโดยการบรโิภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถงึภาคการสง่ออกที่ไดร้ับ

ประโยชน์จากประเทศคู่คา้ทีฟ้ื่นตัวกอ่นและค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง อย่างไรก็ด ีGDP ปี 2565 เริม่ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กนอ้ย 

จากปัจจัยมหภาค ทัง้โมเมนตัมของเศรษฐกจิโลกและระดับราคาสนิคา้บรกิารทีส่งูขึน้ ฉุดก าลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศ ทัง้นี้ การฟ้ืน

ตัวของภาคทอ่งเทีย่วจากฐานต ่าจากการเปิดรับนักท่องเทีย่วตา่งชาต ิจะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยไดไ้มม่ากก็นอ้ย

ในปีนี้ ในเดอืนนี้ นักลงทุนต่างชาตยัิงคงซือ้สทุธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่6 ที ่2 หมืน่ลา้นบาท เป็นอกีปัจจัยหนุนตลาด

หุน้ไทยใหป้รับตัวไดด้กีว่าและปิดทรงตัวได ้0.3% YTD เทยีบกับตลาดหุน้โลกทีป่รับลดลง 13.5% YTD กลยุทธก์ารลงทุนยังคง 

Selective ในหุน้ทีผ่ลประกอบการมแีนวโนม้การฟ้ืนตัวที่ดขี ึน้ตามการเปิดประเทศ ซึง่ระดับ Valuation นัน้นับว่าไม่ไดถู้ก แต่ก็ไม่

ถงึกับแพงมาก และยังระมัดระวังต่อบรษัิทที่มีความเสี่ยงต่อตน้ทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งจับตาปัจจัยความ

เปลีย่นแปลงเชงิมหภาคซึง่อาจจะท าใหใ้หหุ้น้ของบรษัิทกลุม่นี้ทีป่รับตัวลงในชว่งกอ่นหนา้ กลับมาฟ้ืนตัวไดใ้นอนาคต 

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทุน BBASICRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธ ิณ วันที ่30 เมษายน 2565 เทา่กับ 3,055.96 ลา้นบาท หรอื 10.9605 บาทตอ่หน่วยลงทุน และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลัง

ในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.65 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับช าระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 16 พฤษภาคม 2557 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 16 พฤษภาคม 2557 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 16 พฤษภาคม 2557 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับ

อนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมีจ านวนเงนิทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน มลีักษณะเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี และลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ

โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและหรือต่างประเทศ เนน้กลุ่มบรษัิทที่ท าธุรกจิเกีย่วขอ้งกับ

ปัจจัย 4 ได่แก ่อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เครือ่งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่หลักทรัพยด์ังกล่าวเป็นหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานดทีีม่รีาคาต ่ากว่า 

Intrinsic Value หรอืมแีนวโนม้การเตบิโตทางธุรกจิสงู โดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยด์ังกล่าวขา้งตน้ โดยเฉลีย่ในรอบปี

บัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี

ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืจะลงทุนทัง้ในและหรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสาร

การเงนิ เงนิฝาก และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

หรอืใหค้วามเห็นชอบ รวมถงึอาจลงทนุใน Derivatives ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ ตาม

ขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ

ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษัิทจัดการอย่าง

ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่16 พ.ค. 57 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 10.6480  11.2358  10.8909  11.5110  12.5595  10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BBASICRMF 
2.94 -2.45 0.65 -1.62 -2.68 1.16 

เกณฑม์าตรฐาน3 0.85 1.59 7.67 5.13 5.67 6.24 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

10.744 9.344 8.83 15.08 12.99 12.21 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.064 10.254 9.60 16.78 13.99 12.88 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 80% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 

ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 20% 

4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   2,454,307,800.63 80.31 

  หุน้สามญั       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

 

85,834,913.76 2.81 

    พาณิชย ์       

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

9,315,243.00 0.30 

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

70,307,314.00 2.30 

        บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

6,286,800.00 0.21 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

166,066,400.00 5.43 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

20,077,850.00 0.66 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 

 

13,028,820.00 0.43 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

29,319,603.06 0.96 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

34,359,600.00 1.12 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

68,557,720.30 2.24 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

56,611,370.00 1.85 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

42,218,400.00 1.38 

        บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

6,524,820.00 0.21 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

        บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

9,967,825.00 0.33 

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด

(มหาชน) 

 

10,527,125.00 0.34 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

97,865,000.00 3.20 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

18,593,552.00 0.61 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

76,861,600.00 2.52 

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

68,288,960.00 2.23 

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

11,865,672.00 0.39 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

120,500.00 0.00 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) 

 

53,853,860.00 1.76 

        บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

7,678,660.00 0.25 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

96,904,500.00 3.17 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

89,165,230.00 2.92 

        บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

2,875,680.70 0.09 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

48,464,500.00 1.59 

        บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

 

18,651,600.00 0.61 

        บรษัิท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) - 4,511,000.00 0.15 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

4,282,400.00 0.14 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

10,592,920.00 0.35 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

25,692,765.00 0.84 

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

16,209,660.00 0.53 

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

 

20,427,150.00 0.67 

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

91,924,925.00 3.01 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

67,244,700.00 2.20 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 

 

41,940,210.00 1.37 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

71,913,800.00 2.35 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

67,733,650.00 2.22 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

24,213,540.00 0.79 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 

18,590,520.00 0.61 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

17,220,150.00 0.56 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

17,277,560.00 0.57 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

58,296,918.76 1.91 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

81,225,610.00 2.66 

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

 

18,432,522.00 0.60 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

95,971,770.00 3.14 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

22,806,340.00 0.75 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

20,311,200.00 0.66 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

24,487,590.00 0.80 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

7,171,194.00 0.23 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

43,355,748.56 1.42 

        บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

11,733,093.00 0.38 

        บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) 

 

19,046,385.00 0.62 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

4,235,464.00 0.14 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

24,287,088.00 0.79 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากัด (มหาชน) 

 

12,278,240.00 0.40 

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จ ากัด (มหาชน) 

 

3,573,287.00 0.12 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

57,216,150.00 1.87 

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

 

7,654,482.00 0.25 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์       

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

547,960.00 0.02 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 69,954,785.01 2.29 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 228,155.55 0.01 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 151,525,748.93 4.96 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   606,054,522.10 19.83 

  ประเทศจนี   31,038,322.84 1.02 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Wuliangye Yibin Co Ltd - 31,038,322.84 1.02 

  เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง   118,266,853.11 3.87 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        ANTA Sports Products Ltd - 22,501,696.82 0.74 

        Haidilao International Holding Ltd - 24,550,449.79 0.80 

        JD.com Inc. - 71,214,706.50 2.33 

  ประเทศฟิลปิปินส ์   94,096,757.69 3.08 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Ayala Land Inc - 47,935,775.06 1.57 

        Robinsons Retail Holdings Inc - 4,436,679.03 0.15 

        Wilcon Depot Inc - 41,724,303.60 1.37 

  ประเทศสงิคโปร ์   50,690,241.94 1.66 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) - 50,690,241.94 1.66 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา   149,739,235.03 4.90 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Amazon.com Inc - 113,975,732.98 3.73 

        Ulta Beauty, Inc. - 35,763,502.05 1.17 

    

BBASICRMF | 9



 

 
 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG 

Scoring 

มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

  ประเทศเวยีดนาม   83,944,388.54 2.75 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        MASAN GROUP CORP - 14,330,361.60 0.47 

        Saigon Beer Alcohol Beverage Corp - 36,024,034.14 1.18 

        Vinhomes joint stock company - 33,589,992.80 1.10 

  เงนิฝากธนาคาร       

        สกลุเงนิหยวนจนี - 498,425.90 0.02 

        สกลุเงนิดอลลารฮ์่องกง - 89,942.03 0.00 

        สกลุเงนิรงิกติมาเลเซยี - 11,370,314.90 0.37 

        สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ - 2,299,922.84 0.08 

        สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 10,083,236.77 0.33 

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 14,311,526.08 0.47 

        สกลุเงนิดองเวยีดนาม - 39,625,354.43 1.30 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,055,959,829.51 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   10.9605 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาท

ของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแล

กจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 69.95 2.29 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

0.23 0.01 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2564 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 15,000,000.00 14,994,084.53 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 5,000,000.00 4,998,028.18 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/06/22 AAA 10,000,000.00 9,995,407.59 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 20,000,000.00 19,987,908.68 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 10,000,000.00 9,991,188.59 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 10,000,000.00 9,988,167.44 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 351,587.54 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 151,174,161.39 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 228,155.55 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ

สงูสดุในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 

ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 46,415.47 1.50 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,237.75 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,547.18 0.05 

 500.04 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 5,153.39 0.17 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 728.76 0.02 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 50,429.20 1.63 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   
PTR = 1,553,617,209.84  

  3,094,064,016.78  

   
PTR = 0.50 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของกองทนุ เชน่ 

กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR 

จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณ

จากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี

ทีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 12.67 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง) 12.11 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด  8.47 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฟิลปิปินส)์ 6.78 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 6.41 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)   5.56 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 5.19 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด   3.93 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 3.91 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 3.62 

11 บรษัิทหลักทรัพยอ์ืน่ๆ 31.35 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 5,514,122.32 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 
ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเ ช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเ ช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เ ป็น
การ รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าค ัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ข ัดต่อ ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้         
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2565 
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564
สินทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4, 5 2,816,674,751.12    2,974,175,377.53    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5 239,209,569.55       174,301,282.24       
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 5 13,751,910.82         13,792,353.60         
จากการขายเงินลงทุน 2,409,585.84           21,443,538.83         
รวมสินทรัพย์ 3,072,045,817.33    3,183,712,552.20    

หน้ีสิน 6
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 9,988,670.40           10,935,931.94         
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,694,824.20           2,033,957.44           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 4,273,942.47           4,371,095.85           
หน้ีสินอ่ืน 128,550.75              145,855.98              

รวมหน้ีสิน 16,085,987.82         17,486,841.21         
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,055,959,829.51    3,166,225,710.99    

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,788,148,790.32    2,907,205,411.59    
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 430,446,339.24       442,760,123.82       
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน (162,635,300.05)     (183,739,824.42)     
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,055,959,829.51    3,166,225,710.99    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.9605                   10.8909                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 278,814,879.0330  290,720,541.1596  

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 83,095,920.00          2.95

บริษทั ไทยวา จ  ากดั (มหาชน) 12,686,400       83,095,920.00          2.95
พาณชิย์ 518,878,130.80        18.41

บริษทั บิวต้ี คอมมนิูต้ี จ  ากดั (มหาชน) 6,336,900         9,315,243.00            0.33
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,022,650         69,275,762.50          2.46
บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 148,800            6,212,400.00            0.22
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 2,531,500         164,547,500.00        5.84
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 508,300            20,077,850.00          0.71
บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 648,200            13,028,820.00          0.46
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,334,821         29,099,097.80          1.03
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,260,500         33,907,500.00          1.20
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1,816,565         68,121,187.50          2.42
บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,255,400         56,611,370.00          2.01
บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 861,600            42,218,400.00          1.50
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 112,400            6,463,000.00            0.23

บริการรับเหมาก่อสร้าง 20,170,150.00          0.72

บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 504,700            9,841,650.00            0.35

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 794,500            10,328,500.00          0.37

วัสดุก่อสร้าง 193,320,152.00        6.86

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 264,500            97,865,000.00          3.47

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 122,326            18,593,552.00          0.66

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,650,400         76,861,600.00          2.73
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

แฟช่ัน 68,288,960.00          2.42

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 2,893,600         68,288,960.00          2.42

อาหารและเคร่ืองด่ืม 390,111,847.00        13.85

บริษทั บางกอกแร้นช ์จ  ากดั (มหาชน) 3,803,100         11,865,672.00          0.42

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2,234,600         53,853,860.00          1.91

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 634,600            7,678,660.00            0.27

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,761,900         96,904,500.00          3.44

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2,547,578         89,165,230.00          3.17

บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (มหาชน) 402,700            2,859,170.00            0.10

บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1,384,700         48,464,500.00          1.72

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 565,200            18,651,600.00          0.66

บริษทั ไทยเทพรส จ ากดั (มหาชน) 138,800            4,511,000.00            0.16

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,010,000         4,242,000.00            0.15

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 626,800            10,592,920.00          0.38

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 778,700            25,113,075.00          0.89

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,373,700         16,209,660.00          0.58

การแพทย์ 359,905,235.00        12.78

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 950,100            20,427,150.00          0.73

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 3,569,900         91,924,925.00          3.26

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 411,000            65,965,500.00          2.34

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 10,753,900       41,940,210.00          1.49

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 5,136,700         71,913,800.00          2.55

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 2,021,900         67,733,650.00          2.41

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 24,213,540.00          0.86

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 3,104,300         24,213,540.00          0.86
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 479,871,415.16        17.03

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ  ากดั (มหาชน) 841,200            18,338,160.00          0.65

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 2,251,000         17,107,600.00          0.61

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 1,464,200         17,277,560.00          0.61

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 12,018,100       58,167,604.00          2.07

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1,331,900         80,579,950.00          2.86

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,204,740         18,432,522.00          0.65

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 10,049,400       95,971,770.00          3.41

บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 4,957,900         22,806,340.00          0.81
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 1,562,400         20,311,200.00          0.72

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,700,500         24,487,590.00          0.87

บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 3,640,200         7,171,194.00            0.25

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 11,174,162       41,120,916.16          1.46

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 9,539,100         11,160,747.00          0.40

บริษทั ศภุาลยั จ  ากดั (มหาชน) 840,900            18,415,710.00          0.65

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,430,900         4,235,464.00            0.15

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 7,228,300         24,287,088.00          0.86
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 19,751,420.00          0.71

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 1,180,600         12,278,240.00          0.44

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ  ากดั (มหาชน) 442,200            7,473,180.00            0.27
บริการ 60,789,437.00          2.16

บริษทั แอลดีซี เดน็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 2,727,700         3,573,287.00            0.13

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,197,000         57,216,150.00          2.03
รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 2,218,396,206.96     78.75
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

หลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 54,796              547,960.00               0.02

รวมหลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน 547,960.00               0.02

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดท่ี 6/363/64 02/06/65 15,000              14,994,084.53          0.53

งวดท่ี 9/91/65 02/06/65 5,000                4,998,028.18            0.18

งวดท่ี 10/91/65 09/06/65 10,000              9,995,407.59            0.36

งวดท่ี 11/91/65 16/06/65 20,000              19,987,908.68          0.71

งวดท่ี 15/87/65 14/07/65 10,000              9,991,188.59            0.36

งวดท่ี 17/95/65 01/08/65 10,000              9,988,167.44            0.35

รวมพันธบัตร 69,954,785.01          2.49

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 2,288,898,951.97     81.26

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

Wuliangye Yibin Co.,Ltd 36,800              31,038,322.84          1.10

ANTA Sports Products Ltd 56,100              22,501,696.82          0.80

Haidilao International Holding Ltd 359,000            24,550,449.79          0.87

JD.com, Inc 61,400              71,214,706.50          2.53

Ayala Land Inc 2,277,880         47,935,775.06          1.70

Robinsons Retail Holdings Inc 126,300            4,436,679.03            0.16

Wilcon Depot Inc 2,269,500         41,724,303.60          1.48

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 2,979,800         50,690,241.94          1.80

Amazon.com, Inc 1,150                113,975,732.98        4.05

Ulta Beauty, Inc 2,500                35,763,502.05          1.27

Masan Group Joint Stock Company 82,800              14,330,361.60          0.51
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation 148,950            36,024,034.14          1.28

Vinhomes Joint Stock Company 346,360            33,589,992.80          1.19

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 527,775,799.15        18.74

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,096,476,391.74 บาท) 2,816,674,751.12     100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 112,789,825.00        3.79

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) 264,800            12,511,800.00          0.42

บริษทั ไทยวา จ  ากดั (มหาชน) 14,712,400       83,125,060.00          2.79
บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน) 2,789,100         17,152,965.00          0.58

พาณชิย์ 624,479,465.00        21.01

บริษทั บิวต้ี คอมมนิูต้ี จ  ากดั (มหาชน) 6,185,500         10,639,060.00          0.36
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 3,640,850         129,250,175.00        4.35
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 2,641,000         165,062,500.00        5.55
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,460,300         51,110,500.00          1.72
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 2,902,500         65,016,000.00          2.19
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,155,500         16,292,550.00          0.55
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2,255,200         85,133,800.00          2.86
บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,255,400         70,060,480.00          2.36
บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 918,400            31,914,400.00          1.07

บริการรับเหมาก่อสร้าง 18,464,300.00          0.62

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,273,400         18,464,300.00          0.62

วัสดุก่อสร้าง 287,746,389.00        9.67

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 287,500            132,825,000.00        4.47

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 138,126            25,069,869.00          0.84

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,121,100         22,646,220.00          0.76

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3,107,400         107,205,300.00        3.60

แฟช่ัน 70,382,460.00          2.37

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 3,288,900         70,382,460.00          2.37
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

อาหารและเคร่ืองด่ืม 281,157,631.00        9.45

บริษทั บางกอกแร้นช ์จ  ากดั (มหาชน) 7,257,800         21,192,776.00          0.71

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1,464,000         42,456,000.00          1.43

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,714,500         87,439,500.00          2.94

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,524,178         45,725,340.00          1.54

บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 904,700            32,343,025.00          1.09

บริษทั ไทยเทพรส จ ากดั (มหาชน) 138,800            3,886,400.00            0.13

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 849,300            12,824,430.00          0.43

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 554,400            19,681,200.00          0.66

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,345,600         15,608,960.00          0.52

การแพทย์ 471,559,778.00        15.86

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2,333,400         42,234,540.00          1.42

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 7,995,800         173,508,860.00        5.83

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 548,200            73,458,800.00          2.47

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 5,978,400         18,652,608.00          0.63

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 5,366,300         55,809,520.00          1.88

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 3,087,600         97,259,400.00          3.27

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 417,100            10,636,050.00          0.36

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 61,848,974.00          2.07

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 473,000            20,930,250.00          0.70

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 3,146,200         35,552,060.00          1.19

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,176,900         5,366,664.00            0.18

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 382,123,873.44        12.86

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 2,251,000         13,843,650.00          0.47

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,762,900         3,913,638.00            0.13

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 2,326,100         20,004,460.00          0.67

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 5,394,700         25,678,772.00          0.86
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 602,700            31,491,075.00          1.06

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,204,740         15,661,620.00          0.53

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 10,188,400       88,129,660.00          2.96

บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 4,941,900         24,956,595.00          0.84
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 1,369,900         18,904,620.00          0.64

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,700,500         23,255,510.00          0.78

บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 3,205,500         6,731,550.00            0.23

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 10,403,562       32,459,113.44          1.09

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 4,468,100         4,646,824.00            0.16

บริษทั ศภุาลยั จ  ากดั (มหาชน) 1,421,300         29,136,650.00          0.98

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,845,900         11,269,764.00          0.38

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 9,479,400         32,040,372.00          1.08
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 16,413,510.00          0.56

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 838,200            8,801,100.00            0.30

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ  ากดั (มหาชน) 510,900            7,612,410.00            0.26
บริการ 58,864,515.00          1.98

บริษทั แอลดีซี เดน็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 3,086,900         4,167,315.00            0.14

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,197,000         54,697,200.00          1.84
รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 2,385,830,720.44     80.24

หลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 54,796              591,796.80               0.02

รวมหลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน 591,796.80               0.02

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในประเทศ 2,386,422,517.24     80.26
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่เงินลงทุน
(บาท)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

Wuliangye Yibin Co.,Ltd 36,800              50,526,988.80          1.70

Ciputra Development Tbk PT 1,752,000         4,306,135.68            0.14

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT 1,499,200         8,468,561.02            0.28

ANTA Sports Products Ltd 95,200              53,282,292.84          1.79

Ayala Land Inc 2,009,880         41,892,049.43          1.41

Robinsons Retail Holdings Inc 372,710            12,665,897.10          0.43

SM Prime Holdings Inc 846,000            18,865,364.31          0.63

Wilcon Depot Inc 3,055,500         34,809,722.64          1.17

Wilmar International Ltd 287,400            35,204,350.25          1.18

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 1,746,700         29,306,464.47          0.98

Alibaba Group Holding Ltd 14,600              106,516,398.31        3.58

Amazon.com, Inc 1,250                135,181,489.68        4.54

Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation 148,950            33,625,775.30          1.13

Vinhomes Joint Stock Company 172,200            23,101,370.46          0.78

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 587,752,860.29        19.74

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,293,236,399.69 บาท) 2,974,175,377.53     100.00
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 66,423,183.03         62,680,278.64         
รายไดด้อกเบ้ีย 5 453,152.73              560,428.79              
รายไดอ่ื้น -                           382,029.20              

รวมรายได้ 66,876,335.76         63,622,736.63         
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 49,664,550.36         47,262,609.49         
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,324,387.92           1,260,336.34           
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,655,484.99           1,575,420.27           
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 65,900.00                66,000.00                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 1,188,358.70           1,439,313.31           

รวมค่าใชจ่้าย 53,898,681.97         51,603,679.41         
รายไดสุ้ทธิ 12,977,653.79         12,019,057.22         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (40,419,460.18) (95,299,413.87)
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 39,259,381.54 552,688,619.58
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 9,286,949.22 (2,355,603.26)

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 8,126,870.58 455,033,602.45

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 21,104,524.37 467,052,659.67

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2565

2565 2564
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน 21,104,524.37 467,052,659.67
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 178,854,206.72       203,964,642.17       
การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (310,224,612.57) (269,468,736.37)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (110,265,881.48) 401,548,565.47
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 3,166,225,710.99    2,764,677,145.52    
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 3,055,959,829.51 3,166,225,710.99

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 290,720,541.1596  296,837,998.6292  
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 16,468,403.6479     20,540,378.7042     
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (28,374,065.7745) (26,657,836.1738)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 278,814,879.0330  290,720,541.1596  

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพ่ือการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั 
(“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายท่ีจะ
ลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริษทัที่ท  าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยวงเงิน
ท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี 
เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งน้ี กองทุนอาจเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์ (Derivatives) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีไม่ได้
ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคา
ซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น 
โดยผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
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- กองทุนใชวิ้ธีราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบก าหนดภายใน 90 
วนั นับตั้งแต่วนัที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นสาระส าคญั  

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส่วนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัรายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 1,554,049,489.78  1,386,828,917.65 

ขายเงินลงทุน 1,710,570,221.81  1,392,280,242.64 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษทัจัดการและกองทุน รายการที่ส าคญัดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั     

       ค่าธรรมเนียมการจดัการ 49,664,550.36  47,262,609.49  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      

- ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์      

ซ้ือเงินลงทนุ 19,981,154.80  69,975,379.75  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 3,155.24  3,111.67  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,655,484.99  1,575,420.27  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

       ค่าธรรมเนียมธนาคาร 28,965.37  14,923.18    ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 387,922.69  512,989.30  ราคาตลาด 

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 12,752,538.40  22,720,600.00  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 58,138,491.19  -  ตามท่ีระบใุนสัญญา 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ 306,539.53  262,959.00  ตามอตัราท่ีคดิกบัลูกคา้ทัว่ไป 

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

ซ้ือเงินลงทนุ -  29,923,960.20  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี        

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,015,586.29  4,124,728.28 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 2,045,289.43  2,743,353.75 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,122.31  1,124.44 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 80,411.38  64,318.16 
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6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอื้่น 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบัญชี
ที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 2,746,172,006.11  547,960.00  -  2,746,719,966.11 

ตราสารหน้ี -  69,954,785.01  -  69,954,785.01 
 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 2,973,583,580.73  591,796.80  -  2,974,175,377.53 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและ
ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซ้ือขายใน
ตลาดท่ีจัดตั้งขึ้นอยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
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เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ย ตราสารทุนท่ีอยู่ระหว่างการเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์และตราสารหน้ีภาครัฐท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัลงทุน 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  2,816,674,751.12  2,816,674,751.12 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 160,930,846.60  -  78,278,722.95  239,209,569.55 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  13,751,910.82  13,751,910.82 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  2,409,585.84  2,409,585.84 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  9,988,670.40  9,988,670.40 
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 
- 

 
1,694,824.20  1,694,824.20 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  4,273,942.47  4,273,942.47 

หน้ีสินอ่ืน -  -  128,550.75  128,550.75 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  2,974,175,377.53  2,974,175,377.53 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 71,719,431.08  -  102,581,851.16  174,301,282.24 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  13,792,353.60  13,792,353.60 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  21,443,538.83  21,443,538.83 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  10,935,931.94  10,935,931.94 
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ - 

 
- 

 
2,033,957.44  2,033,957.44 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  4,371,095.85  4,371,095.85 

หน้ีสินอ่ืน -  -  145,855.98  145,855.98 

ความเส่ียงดา้นเครดิต   

กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที่ระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 จ านวนเงิน 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)    

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,369,269.50  7,758,165.50 

เปโซ ฟิลิปปินส์ 143,309,104.01  167,206,910.98 

รูเปีย -  5,925,183,998.14 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 2,041,163.00  2,749,118.50 

ดอง 56,262,995,000.00  41,989,005,003.70 

ดอลลาร์ฮ่องกง 27,082,565.00  13,280,400.00 

เรนมินบิ 5,966,384.00  10,488,000.00 
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 จ านวนเงิน 

รายการ 2565  2564 

เงินสด    

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 417,598.73  473,432.30 

เปโซ ฟิลิปปินส์ 3,502,776.18  5,462,995.30 

รูเปีย -  9,859,461,887.00 

ริงกิตมาเลเซีย 1,444,234.64  2,324,009.62 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 406,025.48  1,024,036.87 

ดอง 26,558,548,546.00  15,718,871,710.00 

ดอลลาร์ฮ่องกง 20,596.31  9,802.99 

เรนมินบิ 95,810.60  10,361.00 

ลูกหน้ีจากเงินปันผล    

เปโซ ฟิลิปปินส์ -  69,372.00 

ดอลลาร์สิงคโปร์ -  44,547.00 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าว
อาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของ
ธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสาร
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

7 พ.ค. 64 Anta Sports Products Ltd 1 11 0 0 - 

14 พ.ค. 64 Robinsons Retail Holdings 1 5 0 3 วาระที ่2 Approval of the 

Minutes of the Annual 

Meeting of the Shareholders 

held on May 14, 2020  

งดออกเสยีง 

วาระที ่7 Other Matters  

งดออกเสยีง 

วาระที ่8 Adjournment  

งดออกเสยีง 

14 พ.ค. 64 SM Prime Holdings Inc 1 5 0 1 วาระที ่7 Other Matters  

งดออกเสยีง 

26 พ.ค. 64 Amazon.com, Inc 1 12 11 0 วาระที ่4-14 คัดคา้น 

10 ม.ิย. 64 Mitra Keluarga Karyasehat 

Tbk 

1 5 0 0   

18 ม.ิย. 64 Wuliangye Yibin Co Ltd 1 13 1 0 Agenda#8 is the proposal 

to revise Ariticle of 

Association.  But we 

couldn't find the proposed 

draft of Article of 

Association 

21 ม.ิย. 64 Wilcon Depot Inc 1 4 0 5 งดออกเสยีงเนื่องจากขอ้มลู 

ไมเ่พยีงพอ 

25 ม.ิย. 64 Vinhomes Joint Stock 

Company 

1 12 0 0 - 

8 ก.ค. 64 บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์

โปรดวิซ ์จ ากัด (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ  

งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 64 PT Ciputra Development 

Tbk 

1 4 0 0 - 

29 ก.ค. 64 PT Ciputra Development 

Tbk 

1 1 0 0 - 

5 ส.ค. 64 บรษัิท โอสถสภา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 2 0 0 - 

17 ก.ย. 64 Alibaba Group Holding 

Limited  

1 1 0 3 งดออกเสยีงเนื่องจากขอ้มลู 

ไมเ่พยีงพอ 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 4 0 0 - 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

12 ต.ค. 64 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 ต.ค. 64  บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 7 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 พ.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

12 ม.ค. 65 บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ม.ค. 65 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

28 ม.ค. 65 Thai Beverage PCL 1 15 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ  

งดออกเสยีง 

24 ม.ีค. 65 บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอป

เมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด

(มหาชน) 

1 13 0 0 - 

4 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 เม.ย. 65 บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

8 เม.ย. 65 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่อืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท โฮม โปรดักส ์ 

เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

1 12 0 0 - 

12 เม.ย. 65 บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั 

จ ากัด (มหาชน) 

1 7 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี  

งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอร์

อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2564 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 65 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 65 บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 7 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1 12 0 0 - 

21 เม.ย. 65 บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 1 1 วาระที ่6.4.0.0 ไมอ่นุมัต ิ

นายแพทยพ์นิจิ กลุละวณิชย ์

เพราะเขา้ร่วมประชมุกรรมการ

บรษัิทต ่ากวา่ 75% ในปี 2564 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไมเนอร ์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์

โปรดวิซ ์จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาล 

พระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยเทพรส จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอนื่ๆ 

(ถา้ม้)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยวา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

ทีเ่หมาะสม (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 65 บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี 

จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

25 เม.ย. 65 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท บางกอก เชน  

ฮาสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้ซกัถาม  

งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท ดับบลวิเอชเอ  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 Ayala Land 1 8 0 1 วาระที ่8 Consideration of 

Such Other Business as 

May Properly Come Before 

the Meeting งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาล 

บ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท โอสถสภา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

27 เม.ย. 65 บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงาน

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2564 เมือ่วันที ่ 

29 เมษายน 2564 งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 Saigon Beer Alcohol 

Beverage Corp 

1 10 0 1 วาระที ่11 Other business  

งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด 

(มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 Masan Group Corp 1 17 0 1 วาระที ่18 Other Business  

งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) 1 11 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงาน

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

26/2564 ซึง่จัดขึน้เมือ่วันที ่30 

เมษายน 2564 งดออกเสยีง 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่

แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์Mandiri Sekuritas Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์SSI Securities 

Corporation  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์Viet Capital 

Securities 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 17 พฤษภาคม 2565
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บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

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 


	Binder1.pdf
	B-BASIC RMF_Opi T 30.04.2022 Draft
	B-BASIC RMF_FS 30.04.2022 Draft
	B-BASIC RMF_NoteT 30.04.2022 Draft




