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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชพี (BERMF)  

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังต่อไปนี้ 

 ภาพรวมตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดอืนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึง่เดอืนแรกแตะระดับ 
Bear market หรอืลดลงจากสงูสดุชว่งตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งครึง่หลังของเดอืน ประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดัน
การลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิที่เขม้งวด
เพิม่ขึน้ต่อเนื่องในชว่งที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมทีช่ะลอลง อย่างไรก็ด ีตลาดก็เริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบาย
การเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ร ิม่ชะลออัตราการปรับขึน้ลง สง่ผลใหต้ลาดโดยรวมปิดทรงตัว
ไดใ้นเดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาที่
ปรับตัวขึน้สงูในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ทีต่ํ่าลง ในระยะขา้งหนา้ 
ผลกระทบของเงนิเฟ้อต่อกําไรบรษัิทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของ
เศรษฐกจิ ยังคงปัจจัยสําคัญทีจ่ะสง่ผลต่อการลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

 ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยูเครนและรัสเซยีทีย่ดืเยือ้ การคว่ําบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจนี 
เป็นปัจจัยที่ซ้ําเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ีในหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน้ํามันที่ยืนระดับสูงและ
ราคาอาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ ก็เป็นปัจจัยลดทอนกําลังซือ้และการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นัน้ การฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกจิทีข่ ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานทีแ่ข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในชว่งทีผ่า่นมา มแีนวโนม้ถกูชะลอจากการเร่งปรับขึน้
ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยูโรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมี
แนวโนม้ไดร้ับผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมานั้น 
สง่ผลกระทบต่อภาคการบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสดุจํานวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจนีไดล้ดลงแลว้ แตส่ถานการณ์ในจนี
จงึยังเป็นปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม โดยถา้หากควบคุมไดด้ตี่อเนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง 
ต่างจากเศรษฐกจิสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ทําใหป้ระเด็น
ภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็นความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตรา
เงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง ก็อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศต่างๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอย
ทางเศรษฐกจิ 

 ดา้นตลาดหุน้ไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคม โดยเศรษฐกจิไทยอยู่ในโหมดของการฟ้ืนตัว หนุน
โดยการบรโิภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถงึภาคการสง่ออกทีไ่ดร้ับประโยชน์จากประเทศคู่คา้ที่ฟ้ืนตัว
กอ่นและค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง อย่างไรก็ด ีGDP ปี 2565 เริม่ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กนอ้ย จากปัจจัยมหภาค ทัง้โมเมนตัม 
ของเศรษฐกจิโลก และระดับราคาสนิคา้บรกิารทีส่งูขึน้ฉุดกําลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศ ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวจาก
ฐานต่ําจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิจะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยไดไ้ม่มากก็นอ้ยในปีนี้ ในเดือนนี้  
นักลงทุนต่างชาต ิยังคงซือ้สุทธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นลา้นบาท เป็นอกีปัจจัยหนุนตลาดหุน้ไทยให ้
ปรับตัวไดด้ีกว่าและปิดทรงตัวได ้0.3% YTD เทียบกับตลาดหุน้โลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง 
Selective ในหุน้ทีผ่ลประกอบการมแีนวโนม้การฟ้ืนตัวทีด่ขี ึน้ตามการเปิดประเทศ ซึง่ระดับ Valuation นัน้นับวา่ไมไ่ดถ้กู แตก็่ไม่
ถงึกับแพงมาก และยังระมัดระวังต่อบรษัิทที่มีความเสีย่งต่อตน้ทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งจับตาปัจจัยความ
เปลีย่นแปลงเชงิมหภาคซึง่อาจจะทําใหใ้หหุ้น้ของบรษัิทกลุม่นี้ทีป่รับตัวลงในชว่งกอ่นหนา้ กลับมาฟ้ืนตัวไดใ้นอนาคต 

  สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุน BERMF มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ 
วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เทา่กับ 13,346.67 ลา้นบาท หรอื 92.6463 บาทตอ่หน่วยลงทนุ และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 9.39% 

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 
 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 15,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 1,500 ลา้นหน่วย (มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนื
หนว่ยลงทนุ ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ   

 กองทุนลงทุนในตราสารทุนทัง้ที่จดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ี
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80  % ของ NAV สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 
ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตาม
ขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบัญช ี- 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตามชว่งเวลา 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 พ.ค. 60 

10 ปี 
วนัที ่31 พ.ค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 97.5181 91.5708 92.6463 97.5210 95.5204 57.9404 

ผลการดําเนนิงานของ 
BERMF 

0.78 7.32 6.08 0.26 0.57 5.42 

เกณฑม์าตรฐาน2 -0.05 7.78 7.28 3.95 4.37 7.15 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

12.673 11.603 11.27 17.92 15.04 14.35 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.913 11.903 11.25 19.69 16.46 15.64 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI)  
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  13,659,623,202.45 100.15 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

    ยานยนต ์      

        บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

57,115,920.00 0.42 

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

232,891,800.00 1.71 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

34,502,400.00 0.25 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

557,010,900.00 4.08 

    พาณิชย ์      

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

339,521,125.00 2.49 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

335,556,250.00 2.46 

        บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) 
 

76,033,440.00 0.56 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

73,541,250.00 0.54 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

32,422,480.00 0.24 

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

38,348,250.00 0.28 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

502,237,200.00 3.68 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

356,226,875.00 2.61 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

205,906,800.00 1.51 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

189,339,320.00 1.39 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 34,407,198.15 0.25 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

149,248,530.00 1.09 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

424,230,300.00 3.11 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

147,708,000.00 1.08 

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

100,254,020.00 0.74 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

268,132,250.00 1.97 

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 
 

359,904,735.00 2.64 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

578,558,025.00 4.24 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

13,277,210.00 0.10 

    แฟช ัน่      

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

49,900,350.00 0.37 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์      

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

628,416,500.00 4.61 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 194,075,784.50 1.42 

    อาหารและเครือ่งดืม่      

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

177,849,750.00 1.30 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

236,953,000.00 1.74 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

492,563,085.00 3.61 

        บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

85,050,000.00 0.62 

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

161,736,925.00 1.19 

    การแพทย ์      

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

401,831,325.00 2.95 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

19,440,150.00 0.14 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

99,588,150.00 0.73 

    วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร      

        บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

320,705,664.00 2.35 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

287,763,700.00 2.11 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

131,537,000.00 0.96 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) 
 

32,078,930.00 0.24 

        บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) 
 

88,616,025.00 0.65 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

56,590,800.00 0.41 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

23,441,880.00 0.17 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

9,005,968.65 0.07 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

300,849,900.00 2.21 

        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

31,940,250.00 0.23 

    สือ่และสิง่พมิพ ์      

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

54,619,020.00 0.40 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) 
 

53,617,440.00 0.39 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

416,845,696.80 3.06 

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

207,437,743.50 1.52 

    บรรจุภณัฑ ์      

        บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากัด (มหาชน) 
 

24,848,540.00 0.18 

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

128,504,700.00 0.94 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

17,354,880.00 0.13 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์      

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

13,529,520.00 0.10 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

338,632,860.00 2.48 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

35,500,360.00 0.26 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

34,692,000.00 0.25 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

146,698,440.00 1.08 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

73,720,450.00 0.54 

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

288,582,905.00 2.12 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

30,547,014.00 0.22 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

11,878,111.00 0.09 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

77,364,351.28 0.57 

        บรษัิท ยู ซติี ้จํากัด (มหาชน) 
 

124,325,250.00 0.91 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,334,696.00 0.05 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

161,525,429.22 1.18 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

641,065,275.00 4.70 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

124,182,060.00 0.91 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

66,601,935.00 0.49 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

223,811,860.00 1.64 

        บรษัิท เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

19,417,320.00 0.14 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

        บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) - 118,780,566.00 0.87 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

11,759,985.00 0.09 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

  ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์      

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

1,356,576.00 0.01 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

298,004.16 0.00 

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

1,444,355.10 0.01 

  ต ัว๋เงนิคลงั      

        กระทรวงการคลัง - 19,988,269.90 0.15 

  พนัธบตัร      

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 309,755,398.99 2.27 

  เงนิฝากธนาคาร      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 407,781,415.65 2.99 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 530,511,359.55 3.89 

       

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  13,638,970,130.29 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)  98.2768 
 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย จัดทําขึน้
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
เทา่เทยีมกัน การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ
คะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 329.74 2.43 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 407.78 2.99 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

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

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ระกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง  - 03/08/22 AAA 20,000,000.00 19,988,269.90 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/07/22 AAA 30,000,000.00 29,985,803.98 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 14/07/22 AAA 30,000,000.00 29,985,163.51 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 01/08/22 AAA 75,000,000.00 74,938,131.90 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 18/08/22 AAA 65,000,000.00 64,937,339.98 

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

7. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 01/09/22 AAA 50,000,000.00 49,962,008.57 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 92,949.24 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 530,418,410.31 

10. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 407,781,415.65 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถสงูสดุใน
การชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายใน

ระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 199,806.79 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 4,662.16 0.035 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 15,984.54 0.120 

คา่โฆษณา (Advertising Expense)  8,989.59 0.067 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 20,796.58 0.156 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,458.07 0.012 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 230,901.15 1.734 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
 Avg. NAV 

  

PTR = 6,890,036,182.01 
 13,319,102,104.23 

  

PTR = 0.52 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 
กองทนุ Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ
จากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่
ผ่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่วนัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 
(%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 19.15 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 16.19 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 9.34 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 7.76 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 7.70 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 6.20 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.54 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3.96 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 3.67 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 3.60 

11 อืน่ๆ 16.89 

 รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 22,252,340.05 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
การเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชพี ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผลการดําเนนิงาน และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏบัิตทิางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุตามทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ 
และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตติามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการ
สอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารกองทนุตอ่งบการเงนิ  

ผูบ้รหิารกองทุนมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบิัติ
ทางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุม
ภายในที่ผูบ้รหิารกองทุนพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอัน
เป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื ่องที่เกีย่วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ
ทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บ
การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และไดห้ลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้ ่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
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หลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

- ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่วัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กองทนุ 

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิารกองทนุ 

- สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารกองทนุและจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ
เป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยให ้
สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีี่ไดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการ
ดําเนนิงานตอ่เนื่อง 

- ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารกองทุนในเรือ่งต่าง ๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีม่นีัยสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

บรษัิท เอส พ ี ออดทิ จํากัด 

 

 

 

( นายเกยีรตศัิกดิ ์วานชิยห์านนท ์) 

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่9922 

 

กรุงเทพมหานคร 

วันที ่15 กรกฎาคม 2565 
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(หนว่ย : บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรัพย์

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 4 12,716,549,928.40    12,699,707,968.79  

เงนิฝากธนาคาร 4 944,813,788.19        649,751,035.92      

ลกูหนี

จากดอกเบยีและเงนิปันผล 4 5,630,310.50           1,374,511.57          

จากการขายเงนิลงทนุ 124,084,448.55        49,312,972.46        

รวมสนิทรัพย์ 13,791,078,475.64    13,400,146,488.74  

หนสีนิ

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 120,335,708.97        23,602,870.79        

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 11,119,564.22          10,031,241.10        

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 4 20,042,031.64          19,236,167.40        

หนสีนิอนื 611,040.52              602,263.18             

รวมหนสีนิ 152,108,345.35        53,472,542.47        

สนิทรัพยส์ทุธิ 13,638,970,130.29    13,346,673,946.27  

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,387,811,690.02     1,440,603,940.39    

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 8,354,285,664.92 8,809,609,026.75

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 3,896,872,775.35 3,096,460,979.13

สนิทรัพยส์ทุธ ิ 13,638,970,130.29    13,346,673,946.27  

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 98.2768                   92.6463                 

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 138,781,169.0019    144,060,394.0388   

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงนิ

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

 มูลคา่ทตีราไว/้ รอ้ยละของ

วนัครบกําหนด  จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (บาท/หนว่ย)  (บาท) 

ตวัเงนิคลงั

กระทรวงการคลงั

TB22803A งวดท ี(DM)9/182/65     03/08/2565 20,000,000.00    19,988,269.90              0.16                 

รวมตวัเงนิคลงั 19,988,269.90           0.16                 

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

CB22707B งวดท ี14/91/65 07/07/2565 30,000,000.00    29,985,803.98              0.24                 

CB22801A งวดท ี17/95/65        01/08/2565 75,000,000.00    74,938,131.90              0.59                 

CB22825A งวดท ี21/91/65                    25/08/2565 60,000,000.00    59,946,951.05              0.47                 

CB22901B งวดท ี22/91/65                                01/09/2565 50,000,000.00    49,962,008.57              0.39                 

CB22714A งวดท ี15/87/65                 14/07/2565 30,000,000.00    29,985,163.51              0.24                 

CB22818A งวดท ี20/91/65           18/08/2565 65,000,000.00    64,937,339.98              0.51                 

รวมพนัธบตัร 309,755,398.99         2.44                 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

อาหารและเครอืงดมื 1,153,252,760.00      9.07                 

บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,609,500          177,849,750.00            1.41                 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,492,000          236,953,000.00            1.86                 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 14,073,231         492,563,085.00            3.87                 

บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,800,000          84,150,000.00              0.66                 

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 4,654,300          161,736,925.00            1.27                 

แฟชนั 49,900,350.00           0.39                 

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 2,105,500          49,900,350.00              0.39                 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 13,529,520.00           0.11                 

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตร ีจํากดั (มหาชน) 1,573,200          13,529,520.00              0.11                 

ธนาคาร 824,405,100.00         6.48                 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 1,777,800          232,891,800.00            1.83                 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) 479,200             34,502,400.00              0.27                 

บรษัิท เอสซบี ีเอกซ ์จํากดั (มหาชน) 4,929,300          557,010,900.00            4.38                 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

 มูลคา่ทตีราไว/้ รอ้ยละของ

วนัครบกําหนด  จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (บาท/หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 822,492,284.50         6.47                 

 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากดั (มหาชน) 8,108,600          628,416,500.00            4.94                 

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) 5,793,307          194,075,784.50            1.53                 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 332,790,150.00         2.62                 

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 7,714,100          300,849,900.00            2.37                 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 5,755,000          31,940,250.00              0.25                 

ยานยนต์ 57,115,920.00           0.45                 

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 11,199,200         57,115,920.00              0.45                 

วสัดอุตุสาหกรรมและเครอืงจกัร 320,705,664.00         2.52                 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 64,658,400         320,705,664.00            2.52                 

บรรจภุณัฑ์ 170,708,120.00         1.35                 

บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากดั (มหาชน) 1,496,900          24,848,540.00              0.20                 

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 2,264,400          128,504,700.00            1.01                 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 3,772,800          17,354,880.00              0.14                 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 335,904,700.00         2.64                 

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 6,820,400          335,904,700.00            2.64                 

วสัดกุอ่สรา้ง 896,812,325.00         7.05                 

บรษัิท ผลติภณัฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 5,113,100          38,348,250.00              0.30                 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 1,350,100          502,237,200.00            3.95                 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 12,390,500         356,226,875.00            2.80                 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 829,643,577.28         6.52                 

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 4,671,100          35,500,360.00              0.28                 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 3,097,500          34,692,000.00              0.27                 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 28,764,400         146,698,440.00            1.15                 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 1,147,400          73,720,450.00              0.58                 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 32,243,900         288,582,905.00            2.27                 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,629,100          30,547,014.00              0.24                 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 5,968,900          11,878,111.00              0.09                 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 22,489,637         77,364,351.28              0.61                 

บรษัิท ย ูซติ ีจํากดั (มหาชน) 118,405,000       124,325,250.00            0.98                 

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 2,140,100          6,334,696.00               0.05                 
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

 มูลคา่ทตีราไว/้ รอ้ยละของ

วนัครบกําหนด  จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (บาท/หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,264,476,415.30      17.81               

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 15,269,300         189,339,320.00            1.49                 

บรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) 3,887,819          33,824,025.30              0.27                 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 9,386,700          149,248,530.00            1.17                 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 4,726,800          424,230,300.00            3.34                 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 820,600             147,708,000.00            1.16                 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 9,733,400          100,254,020.00            0.79                 

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 5,528,500          268,132,250.00            2.11                 

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 12,969,540         359,904,735.00            2.83                 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 15,125,700         578,558,025.00            4.55                 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 5,772,700          13,277,210.00              0.10                 

พาณิชย์ 857,074,545.00         6.74                 

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 9,366,100          339,521,125.00            2.67                 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 5,065,000          335,556,250.00            2.64                 

บรษัิท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 4,001,760          76,033,440.00              0.60                 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 1,961,100          73,541,250.00              0.58                 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,449,200          32,422,480.00              0.25                 

การแพทย์ 520,859,625.00         4.10                 

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 15,605,100         401,831,325.00            3.17                 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 1,340,700          19,440,150.00              0.15                 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 2,805,300          99,588,150.00              0.78                 

สอืและสงิพมิพ์ 732,519,900.30         5.76                 

บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 3,270,600          54,619,020.00              0.43                 

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 4,830,400          53,617,440.00              0.42                 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 53,441,756         416,845,696.80            3.28                 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 38,773,410         207,437,743.50            1.63                 

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 1,236,603,879.22      9.72                 

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 57,278,521         161,525,429.22            1.27                 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 9,190,900          641,065,275.00            5.04                 

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 11,605,800         124,182,060.00            0.98                 

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 7,278,900          66,601,935.00              0.52                 
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

 มูลคา่ทตีราไว/้ รอ้ยละของ

วนัครบกําหนด  จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (บาท/หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 25,147,400         223,811,860.00            1.76                 

บรษัิท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 829,800             19,417,320.00              0.15                 

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 205,906,800.00         1.62                 

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 3,119,800          205,906,800.00            1.62                 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 629,034,303.65         4.94                 

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 1,326,100          287,763,700.00            2.26                 

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 3,059,000          131,537,000.00            1.03                 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 2,525,900          32,078,930.00              0.25                 

บรษัิท เจ มารท์ จํากดั (มหาชน) 1,458,700          88,616,025.00              0.70                 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 9,431,800          56,590,800.00              0.45                 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 3,634,400          23,441,880.00              0.18                 

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,354,281          9,005,968.65               0.07                 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 129,971,385.00         1.02                 

บรษัิท แอดเทค ฮบั จํากดั (มหาชน) 4,378,200          118,211,400.00            0.93                 

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,451,850          11,759,985.00              0.09                 

รวมหุน้สามญั 12,383,707,324.25    97.38               

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) (PLANB-W1) 1,304,400          1,356,576.00               0.01                 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) (VGI-W3) 4,659,210          1,444,355.10               0.01                 

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ 2,800,931.10             0.02                 

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 12,386,508,255.35    97.40               

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) (TTB-W1) 931,263             298,004.16                  -                   

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 298,004.16                 -                   

รวมเงนิลงทนุ 12,716,549,928.40    100.00             
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

 จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (หนว่ย)  (บาท) 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

อาหารและเครอืงดมื 919,238,916.00          7.23                   

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 6,488,600       18,427,624.00              0.14                   

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,492,000       239,199,000.00            1.88                   

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 13,871,431     443,885,792.00            3.50                   

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 5,884,500       217,726,500.00            1.71                   

แฟชนั 43,373,300.00            0.34                   

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 2,105,500       43,373,300.00              0.34                   

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 18,878,400.00            0.15                   

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตร ีจํากดั (มหาชน) 1,573,200       18,878,400.00              0.15                   

ธนาคาร 1,043,289,372.00      8.22                   

 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 2,560,100       294,411,500.00            2.32                   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 5,340,000       547,350,000.00            4.31                   

 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 179,935,600   201,527,872.00            1.59                   

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 319,687,800.00          2.52                   

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) 7,434,600       319,687,800.00            2.52                   

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 268,666,868.00          2.12                   

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 7,845,400       247,130,100.00            1.95                   

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 6,118,400       21,536,768.00              0.17                   

ยานยนต์ 62,384,220.00            0.49                   

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 11,240,400     62,384,220.00              0.49                   

วสัดอุตุสาหกรรมและเครอืงจกัร 73,296,860.00            0.58                   

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 17,790,500     73,296,860.00              0.58                   

บรรจภุณัฑ์ 48,508,730.00            0.38                   

บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากดั (มหาชน) 1,496,900       28,890,170.00              0.23                   

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 3,772,800       19,618,560.00              0.15                   

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 350,405,000.00          2.76                   

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 5,540,000       350,405,000.00            2.76                   

วสัดกุอ่สรา้ง 1,126,809,490.00      8.88                   

บรษัิท ผลติภณัฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 5,113,100       40,393,490.00              0.32                   

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 1,359,300       595,373,400.00            4.69                   

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 304,300         55,382,600.00              0.44                   

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

 จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 11,617,600     435,660,000.00            3.43                   

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 541,890,173.44          4.25                   

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 4,671,100       31,997,035.00              0.25                   

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 21,611,000     103,300,580.00            0.81                   

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 32,243,900     259,563,395.00            2.04                   

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 1,997,200       27,161,920.00              0.21                   

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,629,100       27,095,374.00              0.21                   

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 5,968,900       14,086,604.00              0.11                   

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 22,489,637     70,167,667.44              0.55                   

บรษัิท ยนูเิวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 2,140,100       8,517,598.00                0.07                   

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,937,612,046.00      23.13                 

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 20,127,800     263,674,180.00            2.08                   

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 8,071,300       205,818,150.00            1.62                   

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 9,386,700       179,285,970.00            1.41                   

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 5,559,900       334,983,975.00            2.64                   

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 787,900         137,882,500.00            1.09                   

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 272,300         19,877,900.00              0.16                   

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 6,695,700       225,979,875.00            1.78                   

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 12,576,540     377,296,200.00            2.97                   

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 28,035,300     1,107,394,350.00          8.72                   

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 6,634,300       17,912,610.00              0.14                   

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 526,800         31,081,200.00              0.23                   

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 12,223,200     36,425,136.00              0.29                   

พาณิชย์ 1,371,372,900.00      10.81                 

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 12,721,600     442,075,600.00            3.48                   

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 6,659,800       404,582,850.00            3.19                   

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 5,753,000       191,287,250.00            1.51                   

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 7,912,100       300,659,800.00            2.37                   

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,449,200       32,767,400.00              0.26                   
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

 จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564

การแพทย์ 1,082,956,520.00      8.53                   

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 22,044,200     476,154,720.00            3.75                   

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 3,836,900       506,470,800.00            3.99                   

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 2,100,700       21,007,000.00              0.17                   

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 2,833,000       79,324,000.00              0.62                   

สอืและสงิพมิพ์ 428,576,060.00          3.38                   

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 5,001,200       82,019,680.00              0.65                   

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 39,088,200     234,529,200.00            1.85                   

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 18,068,900     112,027,180.00            0.88                   

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 1,172,205,491.00      9.24                   

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 48,940,400     129,202,656.00            1.02                   

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 7,674,500       483,493,500.00            3.81                   

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 11,605,800     84,722,340.00              0.67                   

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 25,832,500     236,367,375.00            1.86                   

บรษัิท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 4,964,900       215,973,150.00            1.70                   

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย 2,688,200       22,446,470.00              0.18                   

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 242,948,425.00          1.91                   

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 3,433,900       242,948,425.00            1.91                   

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 620,515,069.55          4.87                   

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 1,925,300       324,413,050.00            2.55                   

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 2,525,900       24,753,820.00              0.18                   

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 2,251,300       144,646,025.00            1.14                   

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 9,431,800       92,903,230.00              0.73                   

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 3,675,900       26,282,685.00              0.21                   

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,354,281       7,516,259.55                0.06                   

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 26,245,515.00            0.20                   

บรษัิท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 825,300         14,195,160.00              0.11                   

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,451,850       12,050,355.00              0.09                   

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 12,698,861,155.99    99.99                 
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

 จาํนวนหนว่ย  มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่เงนิลงทนุ

 (หนว่ย)  (บาท) 

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) (MBK-W2) 79,888           846,812.80                   0.01                   

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) (SAMART-W3) 1,571,966       -                              -                    

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (SAMTEL-W1) 612,650         -                              -                    

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 846,812.80                 0.01                   

รวมเงนิลงทนุ 12,699,707,968.79    100.00              
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได ้

รายไดจ้ากเงนิปันผล 4 299,925,818.53 266,518,462.73
รายไดด้อกเบยี 4 2,128,023.85 2,585,607.12
รายไดอ้นื -                        505,023.40             

รวมรายได ้ 302,053,842.38 269,609,093.25

คา่ใชจ้า่ย

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 4 213,793,269.82      198,285,487.25       

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 4,988,509.63 4,626,661.22

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 4 17,103,461.56 15,862,838.90

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 4 11,130,190.38 11,462,357.55

รวมคา่ใชจ้า่ย 247,015,431.39 230,237,344.92

รายไดส้ทุธิ 55,038,410.99 39,371,748.33

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 183,113,001.21 (221,838,644.96)

รายการกําไรสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 562,260,384.02 1,371,243,375.46

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 745,373,385.23 1,149,404,730.50

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 800,411,796.22 1,188,776,478.83

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 พฤษภาคม 2565

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี
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(หนว่ย : บาท)

2565 2564

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 800,411,796.22 1,188,776,478.83

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 1,699,480,212.65    2,105,714,553.74    

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (2,207,595,824.85) (2,105,325,013.28)

การเพมิขนึของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 292,296,184.02 1,189,166,019.29

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 13,346,673,946.27  12,157,507,926.98   

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 13,638,970,130.29 13,346,673,946.27

(หนว่ย : หนว่ย)

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 144,060,394.0388 143,634,064.9790

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 18,055,095.9509 24,726,930.2752

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (23,334,320.9878) (24,300,601.2154)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 138,781,169.0019   144,060,394.0388    

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 พฤษภาคม 2565

กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพอืการเลยีงชพี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
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กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารทนุเพือ่การเลีย้งชพี 

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยไดร้ับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ใหเ้ป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่                  
27 พฤศจกิายน 2545 ปัจจุบันมีเงนิทุนจดทะเบยีนจํานวน 15,000 ลา้นบาท โดยมีบรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจั้ดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ และธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษัิทที่จดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทุน สว่น
ทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

2. เกณฑก์ารจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงนินี้จัดทําขึน้ตามแนวปฏบัิตทิางบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบัิติ
ทางบัญชฉีบับนี้ไม่ไดกํ้าหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญชทีีม่ีผล
บังคับใชใ้นรอบระยะเวลาบัญชนัีน้ 

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่คีวามหมายขัดแยง้กันหรอื
มคีวามแตกตา่งในการตคีวามระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

3. สรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

3.1 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ 

การรับรูร้ายการและการวัดมลูคา่เมือ่เริม่แรก 

กองทุนรับรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะรับรูใ้นวันทีม่ีการตกลงกัน (Trade date) คอื
วันทีก่องทนุมขีอ้ผกูมัดทีจ่ะซือ้หรอืขายเงนิลงทนุ  

กองทุนจะรับรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรัพย์และหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยตน้ทุนในการทํา
รายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับการไดม้าของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจะรับรูเ้ป็น
คา่ใชจ่้ายทันทเีมือ่เกดิขึน้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าในภายหลัง 

สนิทรัพยท์างการเงนิทัง้หมดจะจัดประเภทเป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูค่าภายหลังดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม  

หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิที่วัดมูลค่าภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเวน้
หนี้สนิอนุพันธจ์ะตอ้งวัดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

กําไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมในภายหลังของสนิทรัพยท์างการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ
ทีวั่ดมลูคา่ภายหลังดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทนุตัดรายการสนิทรัพยท์างการเงนิ เฉพาะเมือ่สทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้ับกระแสเงนิสดจากสนิทรัพยท์างการเงนิ
หมดอาย ุหรอืเมือ่โอนสนิทรัพยท์างการเงนิและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรัพยใ์หก้จิการอืน่  

ณ วันทีตั่ดรายการสนิทรัพยท์างการเงนิ กองทนุตอ้งรับรูผ้ลตา่งระหวา่งมลูค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละผลรวมของ
สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้ับและคา้งรบัในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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กองทนุตัดรายการหนี้สนิทางการเงนิ เมือ่ภาระผกูพันทีร่ะบุไวใ้นสญัญาไดม้กีารปฏบัิตติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอื
สิน้สดุ 

ณ วันทีต่ัดรายการหนี้สนิทางการเงนิ กองทุนตอ้งรับรูผ้ลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชขีองหนี้สนิทางการเงนิที่
ตัดรายการและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและคา้งจ่ายรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดเ้งนิปันผล รับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ 

รายไดด้อกเบีย้ รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคํานงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ  

สว่นเกนิมลูคา่หรอืต่ํากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเ่หลอืของตราสารหนี้และถอืเป็นสว่นหนึง่
ของรายไดด้อกเบีย้ 

รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ่้ายบันทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 รายการธรุกจิกับบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกันกับกองทุน หมายถงึ บุคคลหรือกจิการที่ลงทุนในสว่นไดเ้สยีของกองทุน ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของสว่นไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีงไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืฝ่ายบรหิาร ซึง่ประกอบดว้ย
บุคคลทีร่ับผดิชอบในการจัดการกองทุน หรอืมหีนา้ทีกํ่าหนดนโยบายหรอืตัดสนิใจเพือ่ใหก้องทุนบรรลุวัตถุประสงค์
ทีว่างไว ้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวขอ้งกันยังหมายรวมถงึบุคคลหรือกจิการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใตอํ้านาจการควบคุมของกองทุน หรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรอือยู่ภายใตอ้ทิธพิลอย่าง
เป็นสาระสําคัญของกองทนุ 

3.4 บัญชปีรับสมดลุ 

สว่นหนึง่ของราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืของหน่วยลงทุนซึง่เท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมทียั่งไม่ไดแ้บ่งสรร 
ณ วันทีเ่กดิรายการถกูบันทกึใน “บัญชปีรับสมดลุ” 

3.5 การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิัตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบัญช ี
ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว ้ 

4. รายการธรุกจิกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

กองทุนมรีายการธรุกจิทีสํ่าคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ซึง่ประกอบดว้ยบรษัิทจัดการ บรษัิททีม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูถ้อืหน่วย
และ/หรอืกรรมการเดยีวกันกับบรษัิทจัดการ และกองทุนอืน่ที่บรหิารโดยบรษัิทจัดการเดยีวกัน รายการทีสํ่าคัญดังกล่าว
สําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มดัีงตอ่ไปนี้  

   (หนว่ย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

    บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั   

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 213,793,269.82 198,285,487.25 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)   

รายไดเ้งนิปันผล 6,048,700.00 8,066,000.00 ตามทีป่ระกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบีย้ 15,871.90 18,927.97 อัตราตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 17,103,461.56 15,862,838.90 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 133,250.28 98,561.19 ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 756,327.32 910,678.32 ราคาตลาด 

ซือ้เงนิลงทนุ 217,016,471.53 376,515,594.10 ราคาตลาด 
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   (หนว่ย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

    ขายเงนิลงทนุ 96,055,659.07 235,959,682.17 ราคาตลาด 

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)   

รายไดเ้งนิปันผล 4,319,896.00 1,702,917.24 ตามทีป่ระกาศจ่าย 

ซือ้เงนิลงทนุ - 30,403,824.77 ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 3,850,830.99 107,870,419.38 ราคาตลาด 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)   

คา่นายหนา้ 1,233,053.02 2,627,051.85 อัตราตลาด 

กองทนุอืน่ทีบ่รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

ซือ้เงนิลงทนุ 43,731,000.00 - ราคาตลาด 

    

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันดังนี้ 

  (หนว่ย : บาท) 

 2565 2564 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั   

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 18,813,600.02 17,876,027.13 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)   

เงนิลงทนุ 232,891,800.00 294,411,500.00 

เงนิฝากธนาคาร 11,205,349.05 13,020,016.74 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 7,164.41 8,932.64 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 662,980.53 785,087.28 

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)   

เงนิลงทนุ 300,849,900.00 247,130,100.00 

   

5. ขอ้มลูเกีย่วกับการซือ้ขายเงนิลงทนุ  

กองทุนไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปไดดั้งนี้ 

  (หนว่ย : บาท) 

 2565 2564 

ซือ้เงนิลงทนุ 6,890,036,182.05 8,045,708,804.51 

ขายเงนิลงทนุ 7,618,763,341.11 7,982,871,571.66 
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6. การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครือ่งมอืทางการเงนิ 

6.1 การประมาณมลูค่ายตุธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรมเป็นราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพย ์หรอืจะจ่ายเพือ่โอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่มี
ลักษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรม
และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวัดมูลคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

กองทุนวัดมูลคา่ยุตธิรรมโดยแบ่งตามลําดับขัน้ของขอ้มูลทีส่ามารถสังเกตได ้และตามระดับความสําคัญของขอ้มลู
ทีใ่ชวั้ดมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่มดัีงตอ่ไปนี้ 

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย ์หรือหนี้สนิอย่าง
เดยีวกันและกจิการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วันทีวั่ดมลูคา่ 

- ระดับที่ 2 เป็นขอ้มูลอื่นที่สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสนิทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดับ 1 

- ระดับที ่3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดสํ้าหรับสนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ 

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทนุมสีนิทรัพยท์ีวั่ดมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมแสดงตามลําดับชัน้ของมูลคา่ยตุธิรรม 
ดังนี้ 

(หนว่ย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย ์     

ตราสารทนุ 12,386,508,255.35 298,004.16 - 12,386,806,259.51 

ตราสารหนี ้ - 329,743,668.89 - 329,743,668.89 

     

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 กองทนุมสีนิทรัพยท์ีวั่ดมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมแสดงตามลําดับชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
ดังนี้ 

(หนว่ย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย ์     

ตราสารทนุ 12,698,861,155.99 846,812.80 - 12,699,707,968.79 

     

กองทนุมกีารประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลักเกณฑดั์งนี ้

- มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรับคํานวณโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุ ณ สิน้วันทําการ 
ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

- มูลค่ายุตธิรรมของใบสําคัญแสดงสทิธทิี่ไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรับคํานวณโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุ 
ณ สิน้วันทําการ ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยของหุน้ทีจ่ะไดร้ับจากการใชส้ทิธดัิงกลา่ว หักดว้ยราคาใช ้
สทิธ ิทัง้นี้ราคาจะตอ้งไมต่ํ่ากวา่ 0 

- มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้คํานวณโดยใชอั้ตราผลตอบแทน ณ สิน้วันทําการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงานทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

- มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มี
เงือ่นไขการต่ออายุ คํานวณโดยใชว้ธิรีาคาทุนตัดจําหน่าย เมือ่มูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจาก
ราคาทนุตัดจําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ 

ในระหวา่งปีปัจจุบัน ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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6.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสี่ยงดา้นเครดติ คือ ความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้น
เครือ่งมอืทางการเงนิได ้กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นการใหเ้ครดติทีเ่กีย่วเนื่องกับสนิทรัพยท์างการเงนิ อย่างไรก็ตาม 
สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุนจงึไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสยีหายจากการ
เก็บหนี้ 

6.3 ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสนิทรัพย์และหนี้สนิ
ทางการเงนิส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสัน้และมีอัตราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้
คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบีย้ในปัจจุบัน  

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ไดดั้งนี้ 

  (หนว่ย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้   

 ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ    

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม - 12,716,549,928.40 12,716,549,928.40 

เงนิฝากธนาคาร 944,813,788.19 - 944,813,788.19 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล - 5,630,310.50 5,630,310.50 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ - 124,084,448.55 124,084,448.55 

หนีส้นิทางการเงนิ    

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ - 120,335,708.97 120,335,708.97 

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ - 11,119,564.22 11,119,564.22 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - 20,042,031.64 20,042,031.64 

    

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ไดดั้งนี้ 

  (หนว่ย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้   

 ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ    

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม - 12,699,707,968.79 12,699,707,968.79 

เงนิฝากธนาคาร 649,751,035.92 - 649,751,035.92 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล - 1,374,511.57 1,374,511.57 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ - 49,312,972.46 49,312,972.46 

หนีส้นิทางการเงนิ    

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ - 23,602,870.79 23,602,870.79 

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ - 10,031,241.10 10,031,241.10 
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  (หนว่ย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้   

 ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - 19,236,167.40 19,236,167.40 

    

6.4 ความเสีย่งจากการผดินัดชําระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารทางการเงนิ 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการผดินัดชําระหนี้เงนิตน้และดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสารและหรอืผูร้ับรอง ผูอ้าวัล ผูค้ํ้าประกัน 
หรือคู่สัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผูอ้อกตราสารและหรือผูร้ับรอง ผูอ้าวัล ผูค้ํ้าประกัน 
หรอืคู่สัญญาในการทําธุรกรรม มผีลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิทีด่อ้ยลงจงึขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงนิตาม
ภาระผกูพันเมือ่ครบกําหนด สง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้ับชําระดอกเบีย้และเงนิตน้ตามเวลาทีกํ่าหนดไว ้

กองทุนสามารถลดความเสีย่งดังกล่าวลงได ้โดยพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง 
เช่น ตราสารหนี้ทีก่ระทรวงการคลังเป็นผูอ้อกหรอืรับรอง รับอาวัล ค้ําประกันทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ หรอืพจิารณา
ลงทนุในตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนทีผ่่านการพจิารณาคัดเลอืก เชน่ ทําการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของบรษัิท 
รวมถงึการกําหนดนโยบายการลงทนุตลอดจนกําหนดวงเงนิในการลงทนุเพือ่ลดความเสีย่งจากการลงทนุ 

6.5 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทนุ 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุน้ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ โดย
ปัจจัยทีเ่ขา้มากระทบอาจแบง่ออกไดเ้ป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสีย่งทีเ่กดิ
จากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึง่อาจจะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสนิทรัพยป์ระเภทเงนิลงทุน 
ความผันผวนตอ่รายไดห้รอืมลูคา่ของสนิทรัพยท์างการเงนิ 

กองทนุไม่สามารถทีจ่ะขจัดความเสีย่งใหห้มดไปได ้  อยา่งไรก็ตามแนวทางทีท่างกองทุนใชเ้พือ่ชว่ยลดความเสีย่ง
ในดา้นปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทําไดโ้ดยการกระจายน้ําหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพยแ์ละในแต่
ละกลุม่ธรุกจิใหม้คีวามเหมาะสม โดยยังคงมผีลตอบแทนทีด่ ีและไมใ่หเ้กดิความเสีย่งมากกวา่ความเสีย่งของตลาด
มากจนเกนิไป แต่สําหรับความเสีย่งของตลาด (Market Risk) นัน้ กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงไดเ้นื่องจาก
เป็นความเสีย่งขัน้พืน้ฐานทีอ่ยูใ่นตราสารทนุของกองทนุประเภทนี้ 

7. ภาระผูกพัน 

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

8. การอนุมัตงิบการเงนิ   

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่15 กรกฎาคม 2565 
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 รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

7 ม.ิย. 64 บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 2 1 0 1 วาระอืน่ๆ งดออกเสยีง 

25 ม.ิย. 64 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์ 2 1 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

8 ก.ค. 64 บมจ. วจีไีอ 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 64 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 ส.ค. 64 บมจ. โอสถสภา 1 2 0 0 - 

9 ส.ค. 64 บมจ. บา้นป ู 2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกหุน้เพิม่ทนุ
และ warrant 
งดออกเสยีงวาระอืน่ๆ 

12 ต.ค. 64 บมจ. ซพี ีออลล ์ 1 4 0 0 - 

12 ต.ค. 64 บมจ. สยามแม็คโคร 1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 ต.ค. 64 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 7 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

15 พ.ย. 64 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 7 0 0 - 

19 พ.ย. 64 บมจ. เอ็ม บ ีเค 1 9 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 พ.ย. 64 บมจ. แพลน บ ีมเีดยี 1 6 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 พ.ย. 64 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 17 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

16 ธ.ค. 64 บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

16 ธ.ค. 64 บมจ. ยนู ิเวนเจอร ์ 1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

24 ธ.ค. 64 บมจ. สแกน อนิเตอร ์ 1 5 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

14 ม.ค. 65 บมจ. ยนู ิเวนเจอร ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 ม.ค. 65 บมจ. ทา่อากาศยานไทย 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 ม.ค. 65 บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 เมือ่วันที ่28 ม.ค. 2564  
งดออกเสยีง  
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 ม.ค. 65 บมจ. พลังงานบรสิทุธิ ์ 1 5 0 0 - 

28 ก.พ. 65 บมจ. เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 1 4 0 1 วาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

4 ม.ีค. 65 บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาวาระอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง  

24 ม.ีค. 65 แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 ม.ีค. 65 บมจ. ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม 1 11 0 0 - 

29 ม.ีค. 65 บมจ. เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 1 9 0 0 - 

30 ม.ีค. 65 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 13 0 0 - 

31 ม.ีค. 65 บมจ. ฮวิแมนกิา้ 1 6 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

1 เม.ย. 65 บมจ. บา้นป ู 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

1 เม.ย. 65 บมจ. บา้นป ูเพาเวอร ์ 1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

1 เม.ย. 65 บมจ. เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

4 เม.ย. 65 บมจ. ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

4 เม.ย. 65 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 11 0 0 - 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

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

7 เม.ย. 65 บมจ. ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. อมตะ วเีอ็น 1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่อืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. บางจาก คอรป์อเรชัน่ 1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์ 1 12 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บมจ. ปตท. 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

11 เม.ย. 65 บมจ. แพลน บ ีมเีดยี 1 10 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. แอดเทค ฮับ 1 11 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2564 ประชมุเมือ่วันที ่12 ม.ีค. 2564  
งดออกเสยีง  
วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 14 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี ่ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 1 14 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 65 บมจ. การบนิกรุงเทพ 1 9 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 65 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 11 0 2 วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปี 
2564 งดออกเสยีง  
วาระที ่9 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 65 บมจ. เอสโซ ่(ประเทศไทย) 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

20 เม.ย. 65 บมจ. สยามแม็คโคร 1 13 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ 1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. ดโูฮม 1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. ซาบนี่า 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1 13 0 0 - 

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

22 เม.ย. 65 บมจ. เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ 1 7 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจําปี2564 งดออกเสยีง  
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. แอสเสท เวริด ์คอรป์ 1 14 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. ซพี ีออลล ์ 1 10 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บมจ. ผลติภัณฑต์ราเพชร 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. พลังงานบรสิทุธิ ์ 1 11 1 0 วาระที ่8.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิพลอากาศเอกชยันันท ์
ธรรมสจุรติ ใหดํ้ารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ เนื่องจาก
เขา้ประชมุกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75%  

22 เม.ย. 65 บมจ. เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) 1 8 0 1 วาระที ่7 เพือ่พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

22 เม.ย. 65 บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 1 8 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บมจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. สงิห ์เอสเตท 1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. สามารถเทลคอม 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่9 เรอืงอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่10 Other businesses (if any) งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บมจ. ไทยรปีระกนัชวีติ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 65 บมจ. ทพีบีไีอ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

25 เม.ย. 65 บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 1 13 0 0 - 

25 เม.ย. 65 บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 65 บมจ. ฮวิแมนกิา้ 1 9 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 65 บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 1 15 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 65 บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บมจ. กรุงเทพประกันชวีติ 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บมจ. โอสถสภา 1 11 0 0 - 

28 เม.ย. 65 บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์ 1 11 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ลงวันที ่28 เมษายน 2564 
งดออกเสยีง  
วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 เม.ย. 65 บมจ. เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่ 1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บมจ. สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 15 กรกฎาคม 2565
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 
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