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่ (Soft Commission)

45
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เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงปัจจ ัย 4 เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (BBASICRMF)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวผันผวนและปิ ดทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึง่ เดือนแรกแตะระดับ Bear
market หรือลดลงจากจุดสูงสุดช่วงต ้นปี ที่ 20% ก่อนทีจ
่ ะปรับเพิม
่ ขึน
้ ได ้ในช่วงครึง่ หลังของเดือน ประเด็นทีเ่ ป็ นปั จจัยกดดันการ
ลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้ อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน ้มนโยบายการเงินที่เข ้มงวดเพิม
่ ขึน
้
ต่อเนื่องในช่วงทีผ
่ ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมทีช
่ ะลอลง อย่างไรก็ด ี ตลาดก็เริม
่ รับรู ้ปั จจัยด ้านนโยบายการเงิน ที่
เข ้มงวดขึน
้ ไปมากแล ้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้ อที่เริม
่ ชะลออัตราการปรับขึน
้ ลง ส่งผลให ้ตลาดโดยรวมปิ ดทรงตัวได ้ใน
เดือนพฤษภาคม ทัง้ นี้ ทิศทางของอัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป
่ รับตัวขึน
้ สูง
ในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็ นปั จจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ ้นให ้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่าลง ในระยะข ้างหน ้าผลกระทบ
ของเงินเฟ้ อต่อกาไรบริษัทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคง
่ ง
เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ
่ ะส่งผลต่อการลงทุนสินทรัพย์เสีย
ในด ้านเศรษฐกิจนั น
้ สงครามยูเครน-รัสเซียทีย
่ ด
ื เยือ
้ การคว่าบาตรทางการค ้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน เป็ น
ปั จจัยที่ซ้าเติมปั ญหาอุปทาน และเพิม
่ แรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้ อที่มีในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน้ ามันที่ยืนระดับสูงและราคา
้ และการบริโภค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั น
อาหารทีม
่ แ
ี นวโน ้มปรับเพิม
่ ขึน
้ ก็เป็ นปั จจัยลดทอนกาลังซือ
้ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ที่
ขึน
้ มาร ้อนแรงจากการจ ้างงานที่แข็ง แกร่ง หนุนภาคการบริโภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน ้มถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน
้ ดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยูโรโซน ซึง่ ได ้รับผลกระทบด ้านพลังงานจากรัสเซีย ยังคงมีแนวโน ้มได ้รับ
ผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้ อและเศรษฐกิจ ด ้านเศรษฐกิจจีน การใช ้มาตรการ Zero-COVID ในช่วงทีผ
่ า่ นมานัน
้ ส่งผลกระทบต่อภาค
การบริการและการผลิต ซึง่ ล่าสุดจานวนผู ้ป่ วยโควิดรายใหม่ต่อวันในจีนได ้ลดลงแล ้ว แต่สถานการณ์ในจีนจึงยังเป็ นปั จจัย ที่ต ้อง
ติดตาม โดยถ ้าหากควบคุมได ้ดีตอ
่ เนื่อง เศรษฐกิจยังอาจได ้แรงหนุนทัง้ จากนโยบายการเงินและการคลัง ต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และยูโรโซน โดยภาพรวมแล ้ว เศรษฐกิจโลกจะมีโมเมนตัมทีช
่ ะลอลงในระยะข ้างหน ้า ทาให ้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริม
่ เป็ น
่ งมากขึน
ความเสีย
้ แต่หากปั จจัยกดดันต่างๆ ข ้างต ้น สามารถลดระดับลงมาได ้ รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้ อทีช
่ ะลอความร ้อนแรงลง
่ าวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ และเลีย
่ งการเข ้าสูภ
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ปรับตัวได ้ดีกว่าตลาดหุ ้นโลกเล็กน ้อย โดยปรับเพิม
่ ขึน
้ ได ้ 0.7% ในเดือนพฤษภาคม โดยเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในโหมดของการฟื้ นตัว หนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได ้รับ
ประโยชน์จากประเทศคู่ค ้าทีฟ
่ ื้ นตัวก่อนและค่าเงินบาททีอ
่ ่อนค่าลง อย่างไรก็ด ี GDP ปี 2565 เริม
่ ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กน ้อย
้ ผู ้บริโภคในประเทศ ทัง้ นี้ การฟื้ น
จากปั จจัยมหภาค ทัง้ โมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกและระดับราคาสินค ้าบริการทีส
่ งู ขึน
้ ฉุดกาลังซือ
ตัวของภาคท่องเทีย
่ วจากฐานต่าจากการเปิ ดรับนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติ จะกลับมาเป็ นปั จจัยขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจไทยได ้ไม่มากก็น ้อย
้ สุทธิตลาดหุ ้นไทยต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมืน
ในปี นี้ ในเดือนนี้ นั กลงทุนต่างชาติยังคงซือ
่ ล ้านบาท เป็ นอีกปั จจัยหนุนตลาด
หุ ้นไทยให ้ปรับตัวได ้ดีกว่าและปิ ดทรงตัวได ้ 0.3% YTD เทียบกับตลาดหุ ้นโลกทีป
่ รับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง
Selective ในหุ ้นทีผ
่ ลประกอบการมีแนวโน ้มการฟื้ นตัวที่ดข
ี น
ึ้ ตามการเปิ ดประเทศ ซึง่ ระดับ Valuation นั น
้ นั บว่าไม่ได ้ถูก แต่ก็ไม่
ถึง กั บ แพงมาก และยั ง ระมั ด ระวั ง ต่อ บริษั ท ที่มีค วามเสี่ย งต่อ ต ้นทุน การผลิต ที่เ พิม
่ ขึน
้ อย่า งไรก็ ต าม ยั ง ต ้องจั บ ตาปั จ จั ย ความ
เปลีย
่ นแปลงเชิงมหภาคซึง่ อาจจะทาให ้ให ้หุ ้นของบริษัทกลุม
่ นี้ทป
ี่ รับตัวลงในช่วงก่อนหน ้า กลับมาฟื้ นตัวได ้ในอนาคต
ิ
สาหรับ การลงทุน ตั ง้ แต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วัน ที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน BBASICRMF มีม ูล ค่า ทรัพ ย์ส น
สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 3,055.96 ล ้านบาท หรือ 10.9605 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดาเนินงานย ้อนหลัง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คิดเป็ นร ้อยละ 0.65
กองทุน บั ว หลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุก ท่า นที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้ค ามั่ น ว่า บริษั ท จะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ าหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จากัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จากัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชาระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

16 พฤษภาคม 2557

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

16 พฤษภาคม 2557

3. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู
4. นายเจฟ สุธโี สภณ

16 มิถน
ุ ายน 2558
16 พฤษภาคม 2557

ั พันธ์
5. นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ได ้รับ
อนุ มั ต ิจ ากส านั ก งาน ก.ล.ต. ให ้จั ด ตั ง้ ขึน
้ เพื่อ ระดมเงิน จากผู ้ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยมีจ านวนเงิน ทุ น จดทะเบีย น 5,000 ล ้านบาท
้ คืนหน่ ว ย
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 500 ล ้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
่ งทัง้ ในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ
ลงทุน มีลักษณะเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ และลงทุนแบบมีความเสีย
ิ
โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่เกินร ้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนสุทธิของกองทุน
นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและหรือต่างประเทศ เน ้นกลุ่มบริษัทที่ทาธุรกิจเกีย
่ วข ้องกับ
ปั จจัย 4 ได่แก่ อาหาร ทีอ
่ ยู่อาศัย เครือ
่ งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็ นหุ ้นทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานดีทม
ี่ รี าคาต่ากว่า
Intrinsic Value หรือมีแนวโน ้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้น โดยเฉลีย
่ ในรอบปี
ิ สุทธิข องกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
่ ในรอบปี บั ญ ชี
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนทัง้ ในและหรือ ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสาร
ไม่เกิน ร ้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
การเงิน เงิน ฝาก และหรือ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส น
่ ตามที่สานั ก งาน ก.ล.ต. กาหนด
หรือให ้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จ ากั ด จะบริห าร กองทุ น เปิ ดบั ว หลวงปั จ จั ย 4 เพื่อ การเลี้ย งชีพ ตาม
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบัญญัตห
ข ้อบังคับที่กาหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ธ นาคารกสิก รไทย จ ากั ด (มหาชน) เป็ นผู ด
้ ูแล
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่า ง
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทาหน ้าที่เก็บรักษาทรัพย์สน
ใกล ้ชิด
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
- ไม่มี -
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 29 เมษายน 25651
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน
ตงแต่
ั้
31 ม.ค. 65

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท)

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
29 ต.ค. 64 ตงแต่
ั้
30 เม.ย. 64 ตงแต่
ั้
30 เม.ย. 62 ตงแต่
ั้
28 เม.ย. 60

ว ันที่ 16 พ.ค. 57

10.6480

11.2358

10.8909

11.5110

12.5595

10.0000

ผลการดาเนินงาน
ของ BBASICRMF

2.94

-2.45

0.65

-1.62

-2.68

1.16

เกณฑ์มาตรฐาน3

0.85

1.59

7.67

5.13

5.67

6.24

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดาเนินงาน

10.744

9.344

8.83

15.08

12.99

12.21

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

11.064

10.254

9.60

16.78

13.99

12.88

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

วันทาการสุดท ้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD
ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%

4

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 เมษายน 2565
รายละเอียดการลงทุน

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

2,454,307,800.63

80.31

85,834,913.76

2.81

บริษัท บิวตี้ คอมมูนต
ิ ี้ จากัด (มหาชน)

9,315,243.00

0.30

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

70,307,314.00

2.30

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

6,286,800.00

0.21

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

166,066,400.00

5.43

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน

20,077,850.00

0.66

บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)

13,028,820.00

0.43

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

29,319,603.06

0.96

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

34,359,600.00

1.12

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

68,557,720.30

2.24

บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

56,611,370.00

1.85

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

42,218,400.00

1.38

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

6,524,820.00

0.21

9,967,825.00

0.33

10,527,125.00

0.34

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)

97,865,000.00

3.20

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

18,593,552.00

0.61

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

76,861,600.00

2.52

68,288,960.00

2.23

11,865,672.00

0.39

120,500.00

0.00

53,853,860.00

1.76

7,678,660.00

0.25

96,904,500.00

3.17

หุน
้ สาม ัญ
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
พาณิชย์

บริการร ับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
่ จากัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน
(มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

่ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ
่ งดืม
่
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จากัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ิ ัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท อิชต
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

่ แนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

89,165,230.00

2.92

2,875,680.70

0.09

บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)

48,464,500.00

1.59

บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

18,651,600.00

0.61

4,511,000.00

0.15

4,282,400.00

0.14

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

10,592,920.00

0.35

บริษัท น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

25,692,765.00

0.84

่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน

16,209,660.00

0.53

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

20,427,150.00

0.67

ิ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

91,924,925.00

3.01

บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

67,244,700.00

2.20

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

41,940,210.00

1.37

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จากัด (มหาชน)

71,913,800.00

2.35

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)

67,733,650.00

2.22

24,213,540.00

0.79

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

18,590,520.00

0.61

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

17,220,150.00

0.56

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

17,277,560.00

0.57

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)

58,296,918.76

1.91

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

81,225,610.00

2.66

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

18,432,522.00

0.60

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

95,971,770.00

3.14

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

22,806,340.00

0.75

บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

20,311,200.00

0.66

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

24,487,590.00

0.80

7,171,194.00

0.23

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน

43,355,748.56

1.42

บริษัท แสนสิร ิ จากัด (มหาชน)

11,733,093.00

0.38

บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

19,046,385.00

0.62

4,235,464.00

0.14

24,287,088.00

0.79

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

การแพทย์

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์

บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

12,278,240.00

0.40

บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล จากัด (มหาชน)

3,573,287.00

0.12

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

57,216,150.00

1.87

7,654,482.00

0.25

547,960.00

0.02

-

69,954,785.01

2.29

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

228,155.55

0.01

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

151,525,748.93

4.96

606,054,522.10

19.83

31,038,322.84

1.02

31,038,322.84

1.02

118,266,853.11

3.87

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด (มหาชน)
ใบสาค ัญแสดงสิทธิ์
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศจีน
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Wuliangye Yibin Co Ltd

-

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
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

94,096,757.69

3.08

ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
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

50,690,241.94

1.66

50,690,241.94

1.66

149,739,235.03

4.90

ประเทศสิงคโปร์
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

-

ประเทศสหร ัฐอเมริกา
หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
Amazon.com Inc

-

113,975,732.98

3.73

Ulta Beauty, Inc.

-

35,763,502.05

1.17
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

ประเทศเวียดนาม

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

83,944,388.54

2.75

หุน
้ สาม ัญต่างประเทศ
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

สกุลเงินหยวนจีน

-

498,425.90

0.02

สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง

-

89,942.03

0.00

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

-

11,370,314.90

0.37

สกุลเงินเปโซฟิ ลป
ิ ปิ นส์

-

2,299,922.84

0.08

สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์

-

10,083,236.77

0.33

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-

14,311,526.08

0.47

สกุลเงินดองเวียดนาม

-

39,625,354.43

1.30

เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

3,055,959,829.51

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

10.9605

คาอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากั บดูแ ลกิจการที่ดีของบริษั ท จดทะเบีย นไทยจัด ทาขึน
้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลัก เกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิท ธิของผู ้ถือ หุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาท
ของผู ้มีส่วนได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2564
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 29 เมษายน 25651
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

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

69.95

2.29

0.23

0.01

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือต่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2564

-

-

1

วันทาการสุดท ้ายของเดือน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 เมษายน 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

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

ว ันครบ
กาหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

02/06/22

AAA

15,000,000.00

14,994,084.53

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

02/06/22

AAA

5,000,000.00

4,998,028.18

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

09/06/22

AAA

10,000,000.00

9,995,407.59

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

16/06/22

AAA

20,000,000.00

19,987,908.68

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/07/22

AAA

10,000,000.00

9,991,188.59

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

01/08/22

AAA

10,000,000.00

9,988,167.44

7. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

351,587.54

8. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

151,174,161.39

9. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

228,155.55

มูลค่า
ตามราคาตลาด

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทาโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คาอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชาระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกาหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได ้ตามกาหนด

่ งอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชาระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

46,415.47

1.50

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,237.75

0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

1,547.18

0.05

500.04

0.02

5,153.39

0.17

728.76

0.02

50,429.20

1.63

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

2
3

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ อนึ่ง การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

1,553,617,209.84
3,094,064,016.78

PTR =
หมายเหตุ :

0.50

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทาให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ามาคานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คานวณ
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
จากมูลค่าที่ต่า กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ิ สุทธิเฉลีย
ทีผ
่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลาด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

12.67

2

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฮ่องกง)

12.11

3

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

8.47

4

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

6.78

5

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

6.41

6

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

5.56

7

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

5.19

8

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

3.93

9

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

3.91

10

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

3.62

11

บริษัทหลักทรัพย์อน
ื่ ๆ
้
รวมทงสิ
ั้ น

31.35
100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 5,514,122.32 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชี พ (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิสาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ผลการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจาก กองทุน ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิ บัติทางบัญชี สาหรับ
กองทุน รวมและกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษ ทั จัด การลงทุน กาหนดโดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้ า อยู่ ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มูล ที่ ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาดและถื อ ว่ ามี ส าระสาคัญ
เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า รายการที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อ
การตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติง านตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ ย งเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่
ไม่พ บข้อ มูล ที่ ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุจ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้อ ผิด พลาด เนื่ อ งจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ง ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีแ ละ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 17 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
6
3, 4, 5
5
5

2565

2564

2,816,674,751.12
239,209,569.55

2,974,175,377.53
174,301,282.24

13,751,910.82
2,409,585.84
3,072,045,817.33

13,792,353.60
21,443,538.83
3,183,712,552.20

9,988,670.40
1,694,824.20
4,273,942.47
128,550.75
16,085,987.82
3,055,959,829.51

10,935,931.94
2,033,957.44
4,371,095.85
145,855.98
17,486,841.21
3,166,225,710.99

2,788,148,790.32

2,907,205,411.59

430,446,339.24
(162,635,300.05)
3,055,959,829.51

442,760,123.82
(183,739,824.42)
3,166,225,710.99

10.9605
278,814,879.0330

10.8909
290,720,541.1596

6

5
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จานวนหน่วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

12,686,400
6,336,900
2,022,650
148,800
2,531,500
508,300
648,200
1,334,821
2,260,500
1,816,565
6,255,400
861,600
112,400
504,700
794,500
264,500
122,326
2,650,400

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

83,095,920.00
83,095,920.00
518,878,130.80
9,315,243.00
69,275,762.50
6,212,400.00
164,547,500.00
20,077,850.00
13,028,820.00
29,099,097.80
33,907,500.00
68,121,187.50
56,611,370.00
42,218,400.00
6,463,000.00
20,170,150.00
9,841,650.00
10,328,500.00
193,320,152.00
97,865,000.00
18,593,552.00
76,861,600.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

2.95
2.95
18.41
0.33
2.46
0.22
5.84
0.71
0.46
1.03
1.20
2.42
2.01
1.50
0.23
0.72
0.35
0.37
6.86
3.47
0.66
2.73
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
แฟชั่น
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็น คอร์ ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริ ษทั ไทยนิ ปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

2,893,600
3,803,100
2,234,600
634,600
1,761,900
2,547,578
402,700
1,384,700
565,200
138,800
1,010,000
626,800
778,700
1,373,700
950,100
3,569,900
411,000
10,753,900
5,136,700
2,021,900
3,104,300

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
68,288,960.00
68,288,960.00
390,111,847.00
11,865,672.00
53,853,860.00
7,678,660.00
96,904,500.00
89,165,230.00
2,859,170.00
48,464,500.00
18,651,600.00
4,511,000.00
4,242,000.00
10,592,920.00
25,113,075.00
16,209,660.00
359,905,235.00
20,427,150.00
91,924,925.00
65,965,500.00
41,940,210.00
71,913,800.00
67,733,650.00
24,213,540.00
24,213,540.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
2.42
2.42
13.85
0.42
1.91
0.27
3.44
3.17
0.10
1.72
0.66
0.16
0.15
0.38
0.89
0.58
12.78
0.73
3.26
2.34
1.49
2.55
2.41
0.86
0.86
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอายุ จานวนหน่วย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน)
บริการ
บริ ษทั แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

841,200
2,251,000
1,464,200
12,018,100
1,331,900
1,204,740
10,049,400
4,957,900
1,562,400
7,700,500
3,640,200
11,174,162
9,539,100
840,900
1,430,900
7,228,300

1,180,600
442,200
2,727,700
7,197,000

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
479,871,415.16
18,338,160.00
17,107,600.00
17,277,560.00
58,167,604.00
80,579,950.00
18,432,522.00
95,971,770.00
22,806,340.00
20,311,200.00
24,487,590.00
7,171,194.00
41,120,916.16
11,160,747.00
18,415,710.00
4,235,464.00
24,287,088.00
19,751,420.00
12,278,240.00
7,473,180.00
60,789,437.00
3,573,287.00
57,216,150.00
2,218,396,206.96

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
17.03
0.65
0.61
0.61
2.07
2.86
0.65
3.41
0.81
0.72
0.87
0.25
1.46
0.40
0.65
0.15
0.86
0.71
0.44
0.27
2.16
0.13
2.03
78.75
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ไม่จดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ ไม่ จดทะเบียน
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 6/363/64
งวดที่ 9/91/65
งวดที่ 10/91/65
งวดที่ 11/91/65
งวดที่ 15/87/65
งวดที่ 17/95/65
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
Wuliangye Yibin Co.,Ltd
ANTA Sports Products Ltd
Haidilao International Holding Ltd
JD.com, Inc
Ayala Land Inc
Robinsons Retail Holdings Inc
Wilcon Depot Inc
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
Amazon.com, Inc
Ulta Beauty, Inc
Masan Group Joint Stock Company
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย

02/06/65
02/06/65
09/06/65
16/06/65
14/07/65
01/08/65

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

54,796

547,960.00
547,960.00

0.02
0.02

15,000
5,000
10,000
20,000
10,000
10,000

14,994,084.53
4,998,028.18
9,995,407.59
19,987,908.68
9,991,188.59
9,988,167.44
69,954,785.01
2,288,898,951.97

0.53
0.18
0.36
0.71
0.36
0.35
2.49
81.26

36,800
56,100
359,000
61,400
2,277,880
126,300
2,269,500
2,979,800
1,150
2,500
82,800

31,038,322.84
22,501,696.82
24,550,449.79
71,214,706.50
47,935,775.06
4,436,679.03
41,724,303.60
50,690,241.94
113,975,732.98
35,763,502.05
14,330,361.60

1.10
0.80
0.87
2.53
1.70
0.16
1.48
1.80
4.05
1.27
0.51
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation
Vinhomes Joint Stock Company
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,096,476,391.74 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

วันครบอายุ จานวนหน่วย
148,950
346,360

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
36,024,034.14
33,589,992.80
527,775,799.15
2,816,674,751.12

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.28
1.19
18.74
100.00
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิวานิ ชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
แฟชั่น
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

264,800
14,712,400
2,789,100
6,185,500
3,640,850
2,641,000
1,460,300
2,902,500
1,155,500
2,255,200
6,255,400
918,400
1,273,400
287,500
138,126
1,121,100
3,107,400
3,288,900

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

112,789,825.00
12,511,800.00
83,125,060.00
17,152,965.00
624,479,465.00
10,639,060.00
129,250,175.00
165,062,500.00
51,110,500.00
65,016,000.00
16,292,550.00
85,133,800.00
70,060,480.00
31,914,400.00
18,464,300.00
18,464,300.00
287,746,389.00
132,825,000.00
25,069,869.00
22,646,220.00
107,205,300.00
70,382,460.00
70,382,460.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

3.79
0.42
2.79
0.58
21.01
0.36
4.35
5.55
1.72
2.19
0.55
2.86
2.36
1.07
0.62
0.62
9.67
4.47
0.84
0.76
3.60
2.37
2.37
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็น คอร์ ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนิ ปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

7,257,800
1,464,000
1,714,500
1,524,178
904,700
138,800
849,300
554,400
1,345,600
2,333,400
7,995,800
548,200
5,978,400
5,366,300
3,087,600
417,100
473,000
3,146,200
1,176,900
2,251,000
1,762,900
2,326,100
5,394,700

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
281,157,631.00
21,192,776.00
42,456,000.00
87,439,500.00
45,725,340.00
32,343,025.00
3,886,400.00
12,824,430.00
19,681,200.00
15,608,960.00
471,559,778.00
42,234,540.00
173,508,860.00
73,458,800.00
18,652,608.00
55,809,520.00
97,259,400.00
10,636,050.00
61,848,974.00
20,930,250.00
35,552,060.00
5,366,664.00
382,123,873.44
13,843,650.00
3,913,638.00
20,004,460.00
25,678,772.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
9.45
0.71
1.43
2.94
1.54
1.09
0.13
0.43
0.66
0.52
15.86
1.42
5.83
2.47
0.63
1.88
3.27
0.36
2.07
0.70
1.19
0.18
12.86
0.47
0.13
0.67
0.86
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน)
บริการ
บริ ษทั แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หลักทรัพย์ ไม่จดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ ไม่ จดทะเบียน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย
602,700
1,204,740
10,188,400
4,941,900
1,369,900
7,700,500
3,205,500
10,403,562
4,468,100
1,421,300
2,845,900
9,479,400

838,200
510,900
3,086,900
7,197,000

54,796

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
31,491,075.00
15,661,620.00
88,129,660.00
24,956,595.00
18,904,620.00
23,255,510.00
6,731,550.00
32,459,113.44
4,646,824.00
29,136,650.00
11,269,764.00
32,040,372.00

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
1.06
0.53
2.96
0.84
0.64
0.78
0.23
1.09
0.16
0.98
0.38
1.08

16,413,510.00
8,801,100.00
7,612,410.00
58,864,515.00
4,167,315.00
54,697,200.00
2,385,830,720.44

0.56
0.30
0.26
1.98
0.14
1.84
80.24

591,796.80
591,796.80
2,386,422,517.24

0.02
0.02
80.26
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
Wuliangye Yibin Co.,Ltd
Ciputra Development Tbk PT
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
ANTA Sports Products Ltd
Ayala Land Inc
Robinsons Retail Holdings Inc
SM Prime Holdings Inc
Wilcon Depot Inc
Wilmar International Ltd
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
Alibaba Group Holding Ltd
Amazon.com, Inc
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation
Vinhomes Joint Stock Company
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,293,236,399.69 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

จานวนหน่วย

36,800
1,752,000
1,499,200
95,200
2,009,880
372,710
846,000
3,055,500
287,400
1,746,700
14,600
1,250
148,950
172,200

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
50,526,988.80
4,306,135.68
8,468,561.02
53,282,292.84
41,892,049.43
12,665,897.10
18,865,364.31
34,809,722.64
35,204,350.25
29,306,464.47
106,516,398.31
135,181,489.68
33,625,775.30
23,101,370.46
587,752,860.29
2,974,175,377.53

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

1.70
0.14
0.28
1.79
1.41
0.43
0.63
1.17
1.18
0.98
3.58
4.54
1.13
0.78
19.74
100.00

BBASICRMF | 28

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2565
บาท
รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ

หมายเหตุ
3

2565

2564

66,423,183.03
453,152.73
66,876,335.76

62,680,278.64
560,428.79
382,029.20
63,622,736.63

49,664,550.36
1,324,387.92
1,655,484.99
65,900.00
1,188,358.70
53,898,681.97
12,977,653.79

47,262,609.49
1,260,336.34
1,575,420.27
66,000.00
1,439,313.31
51,603,679.41
12,019,057.22

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

(40,419,460.18)
39,259,381.54
9,286,949.22
8,126,870.58

(95,299,413.87)
552,688,619.58
(2,355,603.26)
455,033,602.45

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

21,104,524.37

467,052,659.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

3
5
5
5
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2565
บาท
2565
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

2564

21,104,524.37
178,854,206.72
(310,224,612.57)
(110,265,881.48)
3,166,225,710.99
3,055,959,829.51

467,052,659.67
203,964,642.17
(269,468,736.37)
401,548,565.47
2,764,677,145.52
3,166,225,710.99

หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

290,720,541.1596
16,468,403.6479
(28,374,065.7745)
278,814,879.0330

296,837,998.6292
20,540,378.7042
(26,657,836.1738)
290,720,541.1596
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชี พ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มี เงิ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 5,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จากัด
(“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ น นายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุน รวมประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศหรื อต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริ ษทั ที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยวงเงิน
ที่จะลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ งหนี้
เงินฝาก และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทาสัญญาอนุพนั ธ์ (Derivatives) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ”) ส่ วนเรื่ องที่ แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ไม่ได้
กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
-

หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา
ซื้ อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็ นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
โดยผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร

-

หลักทรั พย์ที่ เป็ นตราสารหนี้ แสดงด้ว ยมู ลค่ ายุติ ธ รรมโดยใช้ร าคาหรื ออัต ราผลตอบแทนจากการซื้ อ ขาย
ที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
BBASICRMF | 31

-

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจาหน่ายในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่ งมีอายุครบกาหนดภายใน 90
วัน นับ ตั้งแต่วนั ที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ น้ ันไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตัดจาหน่ายอย่างเป็ นสาระสาคัญ

กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ส่ วนเกินและส่ วนต่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ายนี้ แสดงเป็ น
รายการปรับปรุ งกับรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่า เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ และการประมาณการ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2565

2564

ซื้อเงินลงทุน

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.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการ
เดี ย วกัน กับ บริ ษ ทั จัด การและกองทุน รายการที่ สาคัญ ดัง กล่าวสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564
มี ดงั ต่อไปนี้
บาท
2565

2564

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
49,664,550.36
47,262,609.49
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
19,981,154.80
69,975,379.75
รายได้ดอกเบี้ย
3,155.24
3,111.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1,655,484.99
1,575,420.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
28,965.37
14,923.18
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ
387,922.69
512,989.30
ซื้อเงินตราต่างประเทศ
12,752,538.40
22,720,600.00
ขายเงินตราต่างประเทศ
58,138,491.19
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
306,539.53
262,959.00
กองทุนอื่นที่บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ซื้อเงินลงทุน
29,923,960.20

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่คดิ กับลูกค้าทัว่ ไป
ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2565
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

2564

4,015,586.29

4,124,728.28

2,045,289.43
1,122.31
80,411.38

2,743,353.75
1,124.44
64,318.16
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6.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ จ ะได้รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ เป็ นราคาที่ จ ะจ่ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิ น ให้ ผูอ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางบัญ ชี
ที่เ กี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูล ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจาแนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

547,960.00

-

2,746,719,966.11

69,954,785.01

-

69,954,785.01

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

2,746,172,006.11

ตราสารหนี้

-

บาท
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

-

2,974,175,377.53

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน

2,973,583,580.73

591,796.80

เงิ น ลงทุ น ต่ างๆ ซึ่ ง มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น มาจากราคาตลาดที่ มี ก ารอ้างอิ ง ไว้อ ย่ า งชัด เจนในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งและ
ถูก จัด ประเภทอยู่ใ นระดับ ที่ 1 นั้น ประกอบด้ว ย ตราสารทุน ของบริ ษ ทั จดทะเบีย นที่มี ส ภาพคล่อ งที่ ซ้ื อ ขายใน
ตลาดที่ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงสาหรับเครื่ องมือเหล่านี้
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เครื่ องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่
สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาครัฐที่อยูใ่ นกลุ่มระดับลงทุน
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

2,816,674,751.12

2,816,674,751.12

160,930,846.60

-

78,278,722.95

239,209,569.55

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

-

-

13,751,910.82

13,751,910.82

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

-

2,409,585.84

2,409,585.84

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

-

-

9,988,670.40

9,988,670.40

-

-

1,694,824.20

1,694,824.20

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

4,273,942.47

4,273,942.47

หนี้สินอื่น

-

-

128,550.75

128,550.75

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

2,974,175,377.53

2,974,175,377.53

71,719,431.08

-

102,581,851.16

174,301,282.24

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

-

-

13,792,353.60

13,792,353.60

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

-

-

21,443,538.83

21,443,538.83

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

-

-

10,935,931.94

10,935,931.94

-

-

2,033,957.44

2,033,957.44

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

4,371,095.85

4,371,095.85

หนี้สินอื่น

-

-

145,855.98

145,855.98

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ
ทางการเงิน เนื่ องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบญ
ั ชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
จานวนเงิน
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เปโซ ฟิ ลิปปิ นส์
รู เปี ย
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอง
ดอลลาร์ฮ่องกง
เรนมินบิ

2565

2564

4,369,269.50
143,309,104.01
2,041,163.00
56,262,995,000.00
27,082,565.00
5,966,384.00

7,758,165.50
167,206,910.98
5,925,183,998.14
2,749,118.50
41,989,005,003.70
13,280,400.00
10,488,000.00
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จานวนเงิน
รายการ
เงินสด
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เปโซ ฟิ ลิปปิ นส์
รู เปี ย
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอง
ดอลลาร์ฮ่องกง
เรนมินบิ
ลูกหนี้จากเงินปันผล
เปโซ ฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์สิงคโปร์

2565

2564

417,598.73
3,502,776.18
1,444,234.64
406,025.48
26,558,548,546.00
20,596.31
95,810.60

473,432.30
5,462,995.30
9,859,461,887.00
2,324,009.62
1,024,036.87
15,718,871,710.00
9,802.99
10,361.00

-

69,372.00
44,547.00

ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุน มีค วามเสี่ ย งด้านตลาดเนื่อ งจากมีเ งิน ลงทุน ในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่ ง ผลตอบแทนของเงิน ลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าว
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของ
ธุร กิจ ของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสาร
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 เมษายน 2565
สิน
่
รายชือ

ลาด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสานั กงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 เมษายน 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สาหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

7 พ.ค. 64

Anta Sports Products Ltd

1

11

0

0

-

14 พ.ค. 64

Robinsons Retail Holdings

1

5

0

3

วาระที่ 2 Approval of the
Minutes of the Annual
Meeting of the Shareholders
held on May 14, 2020
งดออกเสียง
วาระที่ 7 Other Matters
งดออกเสียง
วาระที่ 8 Adjournment
งดออกเสียง

14 พ.ค. 64

SM Prime Holdings Inc

1

5

0

1

วาระที่ 7 Other Matters
งดออกเสียง

26 พ.ค. 64

Amazon.com, Inc

1

12

11

0

วาระที่ 4-14 คัดค ้าน

10 มิ.ย. 64

Mitra Keluarga Karyasehat
Tbk

1

5

0

0

18 มิ.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 มิ.ย. 64

Wilcon Depot Inc

1

4

0

5

งดออกเสียงเนื่องจากข ้อมูล
ไม่เพียงพอ

25 มิ.ย. 64

Vinhomes Joint Stock
Company

1

12

0

0

8 ก.ค. 64

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

1

3

0

1

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

บริษัท โอสถสภา จากัด
(มหาชน)

1

2

0

0

-

17 ก.ย. 64

Alibaba Group Holding
Limited

1

1

0

3

12 ต.ค. 64

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)

1

4

0

0

วาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ
งดออกเสียง

งดออกเสียงเนื่องจากข ้อมูล
ไม่เพียงพอ
-
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

12 ต.ค. 64

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

1

6

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

28 ต.ค. 64

บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

1

7

0

1

เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

19 พ.ย. 64

บริษัท เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

16 ธ.ค. 64

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

1

2

0

1

วาระที่ 3 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

16 ธ.ค. 64

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จากัด
(มหาชน)

1

3

0

1

วาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

12 ม.ค. 65

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1

13

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

14 ม.ค. 65

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

28 ม.ค. 65

Thai Beverage PCL

1

15

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ
งดออกเสียง

24 มี.ค. 65

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

24 มี.ค. 65

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

30 มี.ค. 65

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)

1

13

0

0

4 เม.ย. 65

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

5 เม.ย. 65

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
จากัด (มหาชน)

1

11

0

0

8 เม.ย. 65

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด
(มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ อืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

8 เม.ย. 65

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์
จากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

8 เม.ย. 65

บริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

1

12

0

0

12 เม.ย. 65

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน)

1

7

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (หากมี)
งดออกเสียง

12 เม.ย. 65

ิ เวชการ
บริษัท กรุงเทพดุสต
จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

12 เม.ย. 65

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
-

-
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

19 เม.ย. 65

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง
1

9

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นประจาปี 2564 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

20 เม.ย. 65

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

1

13

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

20 เม.ย. 65

บริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน)

1

7

0

1

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน)

1

14

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

บริษัท บางกอกแร ้นช์ จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1

12

0

0

21 เม.ย. 65

บริษัท คอมเซเว่น จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

บริษัท ซาบีน่า จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 65

บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

13

0

0

22 เม.ย. 65

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
จากัด (มหาชน)

1

14

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์
จากัด (มหาชน)

1

10

1

1

วาระที่ 6.4.0.0 ไม่อนุมัต ิ
นายแพทย์พน
ิ จ
ิ กุลละวณิชย์
เพราะเข ้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษัทต่ากว่า 75% ในปี 2564

-

-

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)

1

10

0

0

22 เม.ย. 65

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

22 เม.ย. 65

บริษัท ไมเนอร์
่ แนล จากัด
อินเตอร์เนชัน
(มหาชน)

1

8

0

0

22 เม.ย. 65

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
-

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท โรงพยาบาล
พระรามเก ้า จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท ไทยเทพรส จากัด
(มหาชน)

1

8

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอนื่ๆ
(ถา้ ้มี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 เรืองอืนๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

22 เม.ย. 65

บริษัท น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน)

1

9

0

0

22 เม.ย. 65

บริษัท ไทยวา จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ทีเ่ หมาะสม (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

25 เม.ย. 65

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

25 เม.ย. 65

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี
จากัด (มหาชน)

1

13

0

0

25 เม.ย. 65

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

25 เม.ย. 65

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด
(มหาชน)

1

12

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

26 เม.ย. 65

บริษัท บางกอก เชน
ฮาสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 65

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 8 ตอบข ้อซักถาม
งดออกเสียง

26 เม.ย. 65

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จากัด
(มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

26 เม.ย. 65

บริษัท ดับบลิวเอชเอ
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

9

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

27 เม.ย. 65

Ayala Land

1

8

0

1

วาระที่ 8 Consideration of
Such Other Business as
May Properly Come Before
the Meeting งดออกเสียง

27 เม.ย. 65

บริษัท บิวตี้ คอมมูนต
ิ ี้ จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 65

บริษัท โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 65

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

-

-
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้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ่ ชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จานวน จานวนครงที
ั้ ล
่ งมติตามวาระ บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย
การประชุม
หรืองดออกเสียง
ครงที
ั้ ่
เชิญ
สน ับสนุน ค ัดค้าน งดออก
ประชุม
เสียง

27 เม.ย. 65

บริษัท โอสถสภา จากัด
(มหาชน)

1

11

0

0

-

27 เม.ย. 65

บริษัท เซ็ปเป้ จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2564 เมือ
่ วันที่
29 เมษายน 2564 งดออกเสียง

27 เม.ย. 65

Saigon Beer Alcohol
Beverage Corp

1

10

0

1

วาระที่ 11 Other business
งดออกเสียง

28 เม.ย. 65

่ นพร็อพเพอร์ต ี้
บริษัท เอเชีย
ดีเวลลอปเม ้นท์ จากัด
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 65

บริษัท เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน)

1

18

0

1

วาระที่ 16 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 65

่ กรุ๊ป
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 65

Masan Group Corp

1

17

0

1

วาระที่ 18 Other Business
งดออกเสียง

29 เม.ย. 65

บริษัท ช.การช่าง จากัด
(มหาชน)

1

10

0

1

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
งดออกเสียง

29 เม.ย. 65

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 65

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 65

บริษัท แสนสิร ิ จากัด (มหาชน)

1

11

0

2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่
26/2564 ซึง่ จัดขึน
้ เมือ
่ วันที่ 30
เมษายน 2564 งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 65

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่
่ จากัด
แอนด์คอนสตรัคชัน
(มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
(ถ ้ามี) งดออกเสียง
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงว ันที่ 30 เมษายน 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities
Corporation

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital
Securities

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 17 พฤษภาคม 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
้ 21 ชัน
้ 7 อาคารสาธรซิตท
้ 175
เลขที่ 26 และ ชัน
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 5996-2679-0 โทรสาร 6488-2674-0
www.bblam.co.th

