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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี (BFLRMF) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดอืนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงตอ่เนื่องในชว่งครึง่เดอืนแรกแตะระดับ Bear 

Market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงตน้ปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นช่วงครึง่หลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการ

ลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิที่เขม้งวดเพิม่ขึน้

ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ด ีตลาดเริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบายการเงนิที่

เขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อที่เร ิม่ชะลออัตราการปรับขึน้ลง ส่งผลใหต้ลาดโดยรวมปิดทรงตัวไดใ้น

เดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีป่รับตัวขึน้สูง

ในชว่งทีผ่่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ทีต่ ่าลง ในระยะขา้งหนา้ ผลกระทบ

ของเงนิเฟ้อต่อก าไรบรษัิทจดทะเบยีน ท่าทขีองนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกจิ ยังคง

ปัจจัยส าคัญทีจ่ะสง่ผลต่อการลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

ในดา้นเศรษฐกจินั้น สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว ่าบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจีน 

เป็นปัจจัยทีซ่ ้าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน ้ามันทีย่นืระดับสงูและราคา

อาหารทีม่แีนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ ก็เป็นปัจจัยลดทอนก าลังซือ้และการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นัน้ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิที่

ข ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโนม้ถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน้ดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยโูรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมแีนวโนม้ไดร้ับ

ผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในชว่งทีผ่่านมา สง่ผลกระทบต่อภาค

การบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสุดจ านวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจีนไดล้ดลงแลว้ แต่สถานการณ์ในจีนยังเป็นปัจจัยที่ตอ้ง

ตดิตาม โดยถา้หากควบคมุไดด้ตีอ่เนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง ตา่งจากเศรษฐกจิสหรัฐฯ 

และยูโรโซน โดยภาพรวมเศรษฐกจิโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะขา้งหนา้ ท าใหป้ระเด็นภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็น

ความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตราเงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง 

อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศตา่งๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคม โดยเศรษฐกจิไทยอยู่ในโหมดของการฟ้ืนตัว หนุน

โดยการบรโิภคภาครัฐและเอกชนจากการผอ่นคลายมาตรการ รวมถงึภาคการสง่ออกทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากประเทศคูค่า้ทีฟ้ื่นตัวก่อน

และค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี GDP ปี 2565 เริม่ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กนอ้ยจากปัจจัยมหภาค ทัง้โมเมนตัมของ

เศรษฐกจิโลก และระดับราคาสนิคา้บรกิารที่สงูขึน้ฉุดก าลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศ ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของภาคท่องเทีย่วจากฐานต ่า

จากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยไดไ้ม่มากก็นอ้ยในปีนี้  ในเดือนนี้นักลงทุน

ต่างชาตยัิงคงซือ้สทุธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่6 ที ่2 หมืน่ลา้นบาท เป็นอกีปัจจัยหนุนตลาดหุน้ไทยใหป้รับตัวไดด้ีกว่า

และปิดทรงตัวได ้0.3% YTD เทียบกับตลาดหุน้โลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective ในหุน้ที่ผล

ประกอบการมแีนวโนม้การฟ้ืนตัวทีด่ขี ึน้ตามการเปิดประเทศ ซึง่ระดับ Valuation นัน้นับว่าไม่ไดถู้ก แต่ก็ไม่ถงึกับแพงมาก และยัง

ระมัดระวังต่อบรษัิททีม่คีวามเสีย่งต่อตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งจับตาปัจจัยความเปลีย่นแปลงเชงิมหภาคซึง่

อาจจะท าใหใ้หหุ้น้ของบรษัิทกลุม่นี้ทีป่รับตัวลงในชว่งกอ่นหนา้ กลับมาฟ้ืนตัวไดใ้นอนาคต  

ภาพรวมตลาดตราสารหนี ้

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2563 เศรษฐกจิโลกไดเ้กดิความผันผวน เนื่องจากการเปิดปิดกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสง่ผลใหก้ารฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิมคีวามไม่แน่นอน แมว้า่ปัจจุบันหลายประเทศจะเริม่

ใชน้โยบาย Living with COVID แต่ในดา้นตลาดแรงงาน การขาดแคลนปัจจัยการผลติในช่วงที่กจิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงัก

ยังไมส่ามารถกลับเขา้สูภ่าวะปกตไิดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รับลด

ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2565 ลา่สดุลงเหลอื 3.6% จากเดมิทีค่าดว่าจะขยายตัวได ้4.4% และคาดวา่ขยายตัวได ้3.6% 

ในปี 2566 โดยเป็นผลของสงครามรัสเซยี-ยูเครน ทีค่าดว่าจะยดืเยือ้ต่อไปจากการทีพ่ันธมติรชาตติะวันตกตัดสนิใจยกระดับการ

คว ่าบาตรกับรัสเซยีใหรุ้นแรงและเขม้งวดมากขึน้ สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิการคา้ โดยเฉพาะดา้นราคาพลังงานและสนิคา้เกษตร 

รวมทัง้นี้ยังมปัีจจัยลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกจิจนีทีเ่ผชญิหนา้กับการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ จนมกีาร Lockdown ใน

เมอืงใหญ่ทีม่คีวามส าคัญต่อการขับเคลือ่นเศรษฐกจิจนีหลายเมอืง นอกจากนี้ อัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่งสูงขึน้สรา้งแรงกดดันใหธ้นาคาร

กลางหลายแห่งตอ้งใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวด ภูมภิาคหลักทีไ่ดร้ับผลกระทบหนักทีส่ดุจากสงครามคอืภูมภิาคยุโรป เนื่องจาก

พึง่พาแหลง่พลังงานจากรัสเซยีโดยตรง ท าใหค้าดวา่เศรษฐกจิยโุรปปีนี้จะหดตัวลงมาอยู่ที ่2.8% สว่นเศรษฐกจิสหรัฐฯ คาดว่าจะ

เตบิโตที่ 3.7% ลดลง 0.3% จากก่อนหนา้ โดยเศรษฐกจิโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงท่ามกลางความเสีย่งจากปัจจัยต่างๆ  
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ทัง้สถานการณ์สงครามทีรุ่นแรงขึน้ การระบาดของ COVID-19 ทีก่ลับมารุนแรงอาจสง่ผลใหเ้งนิเฟ้อขยายตัวสงูและยาวนาน กดดัน

ใหธ้นาคารกลางตอ้งเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้  

การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ครัง้ล่าสดุเมือ่วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2565 มมีตปิรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.50% สูก่รอบ 0.75 - 1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบวุา่แมเ้ศรษฐกจิไตรมาส 1 จะออกมาหดตัว 

แต่การใชจ่้ายครัวเรอืนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจา้งงานยังเพิม่ขึน้ และอัตราการว่างงานปรับลดลง ดา้นเงนิเฟ้อ

ยังขยายตัวสงูจากผลของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานทีเ่พิม่สูงขึน้ 

แรงกดดันดา้นราคาขยายเป็นวงกวา้งมากขึน้ ในขณะทีก่ระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริม่ตน้ในวันที่ 1 มถิุนายน ในอัตราเดอืนละ 

4.75 หมื่นลา้นดอลล่าหส์หรัฐ และจะทยอยปรับขึน้ในเวลา 3 เดอืน สู่ระดับ 9.5 หมื่นลา้นดอลล่าหส์หรัฐ ตามแผนเดมิที่ไดส้่ง

สัญญาณไว ้นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบุว่า Fed มแีนวโนม้ทยอยขึน้ดอกเบีย้อกี 0.5% ในการประชมุครัง้ถัดๆ ไปเพือ่ความคุม

ปัญหาเงนิเฟ้อ แตย่ังไมไ่ดม้กีารพจิารณาเรือ่งการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้รุนแรงถงึ 0.75% อยา่งทีต่ลาดกังวล    

ส าหรับเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกจิเริม่กลับมาฟ้ืนตัวจากการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และนักท่องเทีย่วเริม่กลับมาตามการเปิดประเทศ โดยการบรโิภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการใช ้

จ่ายในทุกหมวดทัง้การบรกิาร สนิคา้ไม่คงทน กึง่คงทนและคงทน ดา้นการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 2.9% จาก -0.8% 

ขณะทีก่ารสง่ออกสนิคา้และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง แนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2565 สภาพัฒนฯ์ คาดวา่จะขยายตัวในช่วง 

2.5 - 3.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดขี ึน้ของอุปสงคภ์ายในประเทศ การฟ้ืนตัวภาคการท่องเทีย่วและการขยายตัว

ตอ่เนื่องของการสง่ออกสนิคา้ อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปคาดวา่จะอยูใ่นชว่ง 4.2 - 5.2% 

ในสว่นของนโยบายการเงนิไทยในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดม้ีปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง  0.5% 

เพือ่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีม่ตีอ่เศรษฐกจิและตลาดการเงนิมากกวา่ทีค่าด สว่นในปี 2565 การประชมุ

คณะกรรมการนโยบายการเงนิครัง้ล่าสดุเมือ่วันที่ 30 มนีาคม 2565 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท ์ใหค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ 0.5% 

โดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวไดต้่อเนื่องแมม้าตรการคว ่าบาตรรัสเซยีจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ผา่นการปรับขึน้ของราคาพลังงานและสนิคา้โภคภัณฑ ์และอปุสงคต์า่งประเทศทีช่ะลอลง อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉลีย่ปี 2565 จะปรับ

สงูขึน้เกนิกรอบเป้าหมาย กอ่นจะทยอยลดลงและกลับสงูกรอบเป้าหมายในชว่งตน้ปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารทีค่าดวา่

จะไม่ปรับสงูขึน้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงตอ้งตดิตามปัจจัยทีส่ง่ผลต่อแนวโนม้เศรษฐกจิและเงนิเฟ้อ ไดแ้ก ่ราคาพลังงาน

และสนิคา้โภคภัณฑโ์ลก การสง่ผ่านตน้ทุนที่สงูขึน้ และปัญหาภูมริัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกวา้งและสรา้งความไม่แน่นอนในระยะ

ถัดไป โดยพรอ้มใชเ้ครือ่งมอืนโยบายการเงนิทีเ่หมาะสมถา้จ าเป็น 

กองทนุบัวหลวงมองวา่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่0.5% ส าหรับปี 2565 และจะมกีารปรับ

ขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้ในปี 2566 ตามการขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางประเทศหลัก อย่างไรก็ด ียังคงตอ้งจับตามอง

ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างรัสเซยี-ยูเครน อัตราเงนิเฟ้อที่เร่งตัวขึน้ที่อาจท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยพจิารณาปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายเร็วกวา่ทีค่าด  

 ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 มถิุนายน 2564 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน BFLRMF มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 23,676.82 ลา้นบาท หรอื 62.5789 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลัง

ในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็นรอ้ยละ 4.93 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร

กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15 เมษายน 2551 

8. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 25 เมษายน 2554 

9. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 9 พฤษภาคม 2551 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 21 กรกฎาคม 2554 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 21 กรกฎาคม 2554 

12. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

13. นางสาวเศรณี นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 20,000 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 2,000 ลา้นหน่วย มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และไมก่ าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 นโยบายการลงทุน กองทนุกระจายการลงทุนในตราสารทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารหนี้ และหรอืเงนิฝาก ตัง้แตร่อ้ยละ 

0 ถงึ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะทีม่ลีักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผูอ้อก

มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถ้ือมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 

(Puttable) และ Derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่น Structured Note ทีเ่ป็น Callable/ Puttable Bond ดังกลา่ว 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทนุเปิดบัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้บังคับ

ที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุ ซึง่จะท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การเปลีย่นแปลงเกณฑ์

วัดผลการดาเนนิงาน 

จากเดมิ 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 

เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์สดัสว่น 

12.50%  

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 

อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 

12.50%  

3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET 

TRI) สดัสว่น 75.00%  

เป็น 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 

เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์สดัสว่น 

2.50% 

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 6.25% 

3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 

อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 

12.50% 

4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-

Market ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่น

ระดับ A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

สดัสว่น 3.75% 

5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET 

TRI) สดัสว่น 75.00% 

1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

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 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 62.2780  59.0088  59.6362  63.6643  61.6989  39.0407  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BFLRMF 
0.48 6.05 4.93 -0.57 0.28 4.83 

เกณฑม์าตรฐาน2 -0.16 5.70 5.43 4.51 4.06 5.29 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

10.843 9.933 9.54 14.85 12.51 12.53 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.763 7.203 6.87 8.83 7.31 6.73 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และ
ธนาคารไทยพาณชิย ์สัดสว่น 2.50% 

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 6.25% 
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 12.50% 
4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 3.75% 
5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 75.00% 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   23,712,671,934.91 100.15 

  หุน้สามญั       

    ยานยนต ์       

        บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

59,507,310.00 0.25 

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

394,899,500.00 1.67 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

 

124,891,200.00 0.53 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

923,526,400.00 3.90 

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

590,445,437.50 2.49 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

547,735,125.00 2.31 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 

 

90,933,240.00 0.38 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

32,317,200.00 0.14 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

64,965,750.00 0.27 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

824,463,600.00 3.48 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

576,480,625.00 2.43 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

357,772,800.00 1.51 

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 

 

293,211,640.00 1.24 

        บรษัิท บบีจีไีอ จ ากัด (มหาชน) - 31,683,991.20 0.13 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

178,983,120.00 0.76 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

720,297,600.00 3.04 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 

246,186,000.00 1.04 

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

113,065,160.00 0.48 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

390,903,210.00 1.65 

        บรษัิท ปตท. น ้ามันและการคา้ปลกี จ ากัด (มหาชน) 

 

514,299,408.00 2.17 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

1,007,432,325.00 4.25 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

14,695,390.00 0.06 

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

55,280,250.00 0.23 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

 

935,471,500.00 3.95 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด (มหาชน) - 341,741,473.00 1.44 

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

246,713,350.00 1.04 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

371,301,975.00 1.57 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

839,831,720.00 3.55 

        บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

73,237,500.00 0.31 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

232,560,900.00 0.98 

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

723,152,700.00 3.05 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

98,430,850.00 0.42 

    วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร       

        บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

496,354,640.00 2.10 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

477,226,400.00 2.02 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

172,511,700.00 0.73 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

24,512,270.00 0.10 

        บรษัิท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

122,587,425.00 0.52 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

61,520,400.00 0.26 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

33,822,510.00 0.14 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

8,251,379.85 0.03 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

456,034,800.00 1.93 

        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

39,437,190.00 0.17 

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

73,124,290.00 0.31 

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

51,633,870.00 0.22 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

631,326,633.60 2.67 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

237,809,961.00 1.00 

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

22,448,180.00 0.09 

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

176,923,800.00 0.75 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

18,838,840.00 0.08 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

12,072,680.00 0.05 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

457,375,800.00 1.93 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

31,062,720.00 0.13 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

27,830,880.00 0.12 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

131,820,210.00 0.56 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

137,880,500.00 0.58 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

367,098,570.00 1.55 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

41,891,652.00 0.18 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

15,275,837.00 0.06 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

86,852,690.00 0.37 

        บรษัิท ย ูซติี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

171,069,255.00 0.72 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

3,748,840.00 0.02 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

202,493,125.86 0.86 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

920,762,775.00 3.89 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

196,544,020.00 0.83 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

116,375,190.00 0.49 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

351,660,360.00 1.49 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) - 160,718,120.00 0.68 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

14,083,065.00 0.06 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์       

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

2,130,232.00 0.01 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 

303,782.08 0.00 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

1,505,595.60 0.01 

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง - 204,845,627.26 0.87 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 1,989,276,450.31 8.40 

        ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐค ้าประกัน - 35,691,063.47 0.15 

        กระทรวงการคลัง - 482,744,480.38 2.04 

  หุน้กู ้       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 54,509,057.00 0.23 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 383,426,201.56 1.62 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 149,608,162.92 0.63 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 247,946,987.07 1.05 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- - 5,083,358.68 0.02 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื T1+ - 10,017,930.55 0.04 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ - 443,610,409.66 1.87 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A - 139,038,063.31 0.59 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A- - 93,871,450.53 0.40 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+ - 8,125,714.99 0.03 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื - 9,705,587.44 0.04 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 105,085,198.63 0.44 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 309,956,145.59 1.31 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 468,791,606.87 1.98 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   23,676,820,180.67 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   62.5789 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาท

ของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแล

กจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 2,712.56 11.46 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

415.04 1.76 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้   1,544.94  6.45 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 110,000,000.00 109,934,928.94 

2. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 03/08/22 AAA 20,000,000.00 19,988,269.90 

3. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 31/08/22 AAA 40,000,000.00 39,972,096.19 

4. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/10/22 AAA 35,000,000.00 34,950,332.23 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 7,000,000.00 5,775,016.52 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/03/28 - 5,000,000.00 5,590,186.28 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 55,000,000.00 55,503,716.40 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 55,000,000.00 55,937,194.13 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 5,000,000.00 4,905,442.23 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 115,000,000.00 112,825,171.40 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 137,000,000.00 136,887,587.39 

12. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 35,000,000.00 34,152,494.97 

13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 13,000,000.00 13,101,890.61 

14. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 25,000,000.00 23,551,737.75 

15. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 23,000,000.00 23,735,441.56 

16. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 2,000,000.00 1,866,641.22 

17. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/31 AAA 1,000,000.00 938,528.48 

18. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 8,000,000.00 7,973,431.44 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 30,000,000.00 30,177,534.60 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/11/22 AAA 45,000,000.00 45,026,699.23 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 6,000,000.00 6,006,249.89 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 4,000,000.00 4,004,166.60 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 105,000,000.00 104,998,644.54 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 25,000,000.00 24,999,678.09 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 10,000,000.00 9,998,027.79 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 260,000,000.00 259,923,685.48 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 30,000,000.00 29,988,722.06 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 35,000,000.00 34,982,801.52 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 30,000,000.00 29,986,894.88 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 40,000,000.00 39,978,335.03 

31. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/07/22 AAA 250,000,000.00 249,844,275.14 
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32. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 185,000,000.00 184,851,296.45 

33. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 55,000,000.00 54,951,010.85 

34. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 150,000,000.00 149,879,373.79 

35. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/08/22 AAA 20,000,000.00 19,982,508.46 

36. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/08/22 AAA 215,000,000.00 214,786,833.29 

37. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/08/22 AAA 190,000,000.00 189,832,011.67 

38. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/09/22 AAA 220,000,000.00 219,832,837.69 

39. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/11/22 AAA 20,000,000.00 19,956,258.06 

40. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/22 AAA 35,000,000.00 35,165,858.70 

41. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/08/22 AAA 30,000,000.00 30,122,746.50 

42. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- รัฐค ้าประกัน 

- 10/06/22 AAA 15,000,000.00 15,175,824.30 

43. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- รัฐค ้าประกัน 

- 10/06/26 AAA 20,000,000.00 20,515,239.17 

44. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์

เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

- 07/05/28 AA+ 5,000,000.00 4,780,521.14 

45. หุน้กู ้ บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล  

ออโต ้ลสี จ ากัด (มหาชน) 

- 25/05/24 AA+ 3,000,000.00 2,942,869.63 

46. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 35,000,000.00 33,375,838.29 

47. หุน้กู ้ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิ

การบนิกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 07/02/30 BBB+ 5,000,000.00 4,154,787.20 

48. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 05/11/25 A- 5,000,000.00 5,037,795.45 

49. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 02/12/26 A- 35,000,000.00 34,290,917.15 

50. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจ ากัด 

(มหาชน) 

- 04/08/24 A+ 5,000,000.00 4,933,613.75 

51. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจ ากัด 

(มหาชน) 

- 27/01/25 A+ 10,000,000.00 9,843,005.66 

52. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจ ากัด 

(มหาชน) 

- 21/04/27 A+ 5,000,000.00 5,154,959.89 

53. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 27/03/23 AAA 10,000,000.00 10,087,272.40 
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54. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 08/06/22 A 20,000,000.00 20,207,643.80 

55. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/03/24 A 2,000,000.00 2,074,658.04 

56. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 08/06/24 A 20,000,000.00 20,534,037.28 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 07/09/24 A 5,000,000.00 5,055,054.35 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/03/25 A 6,000,000.00 5,844,393.18 

59. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 12/07/25 A 10,000,000.00 9,710,263.39 

60. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 21/03/27 A 10,000,000.00 10,233,678.22 

61. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/03/28 A 6,000,000.00 5,559,223.92 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 26/06/23 AAA 10,000,000.00 10,228,713.77 

63. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 22/08/24 A+ 5,000,000.00 5,332,453.29 

64. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 37,000,000.00 36,287,841.79 

65. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/03/26 A+ 17,000,000.00 16,896,139.29 

66. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 26/08/26 A+ 5,000,000.00 5,120,197.69 

67. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 18/08/27 A+ 20,000,000.00 20,589,235.58 

68. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 15/11/27 A+ 25,000,000.00 24,862,091.02 

69. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/03/28 A+ 30,000,000.00 29,777,827.48 

70. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/06/31 A+ 40,000,000.00 40,324,223.62 

71. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 03/08/22 A+ 20,000,000.00 20,567,829.60 

72. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 12/04/24 A+ 11,000,000.00 11,244,260.39 

73. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 24/01/25 A+ 20,000,000.00 20,432,500.60 
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74. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 22/01/26 A+ 5,000,000.00 5,015,986.10 

75. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 24/01/28 A+ 30,000,000.00 30,191,417.70 

76. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

- 22/01/28 A+ 5,000,000.00 4,909,092.15 

77. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 23/09/27 A+ 10,000,000.00 9,490,523.01 

78. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 20/01/28 A+ 10,000,000.00 10,389,485.28 

79. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 23/09/29 A+ 5,000,000.00 4,838,274.31 

80. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา 

จ ากัด (มหาชน) 

- 11/03/25 AA 5,000,000.00 4,903,590.34 

81. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 

จ ากัด (มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 5,000,000.00 5,262,676.26 

82. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แหง่ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 25,000,000.00 23,757,339.20 

83. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 21/12/24 AA- 5,000,000.00 5,083,358.68 

84. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

- 14/07/23 A 2,000,000.00 2,031,139.33 

85. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

- 06/05/24 A- 10,000,000.00 10,000,241.75 

86. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

- 11/12/25 A- 5,000,000.00 4,866,941.53 

87. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี ้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

- 11/03/27 A- 5,000,000.00 4,851,484.08 

88. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/04/25 AAA(tha) 11,000,000.00 10,999,480.58 

89. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 10,000,000.00 10,133,738.13 
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90. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/11/24 AA+ 10,000,000.00 10,079,421.45 

91. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 07/08/25 AA+ 5,000,000.00 4,987,261.00 

92. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/11/26 AA+ 17,000,000.00 16,835,188.32 

93. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/11/29 AA+ 50,000,000.00 48,533,066.02 

94. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 29/09/24 A- 5,000,000.00 4,881,075.80 

95. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 19/08/25 A- 5,000,000.00 5,030,060.08 

96. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 24/02/27 A- 10,000,000.00 9,800,309.29 

97. หุน้กู ้ บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง้  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 10/02/25 AAA 15,000,000.00 14,699,641.35 

98. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี

(ไทย) จ ากัด 

- 26/10/24 AAA 2,000,000.00 1,955,492.39 

99. หุน้กู ้ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- 20/05/24 A- 5,000,000.00 4,958,299.71 

100. หุน้กู ้ บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 16,000,000.00 15,798,797.52 

101. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด(มหาชน) 

- 23/07/23 A 10,000,000.00 10,027,539.39 

102. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 10,000,000.00 9,705,587.44 

103. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย์

พหลโยธนิ จ ากัด 

ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต 

26/08/22 T1+ 10,000,000.00 10,017,930.55 

104. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 20,000,000.00 19,312,145.88 

105. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 07/06/27 AAA 5,000,000.00 5,415,921.19 

106. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/33 AAA 5,000,000.00 4,775,867.61 

107. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

- 06/02/23 AAA 10,000,000.00 10,046,920.20 

108. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/04/25 BBB+ 4,000,000.00 3,970,927.79 
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109. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

- 02/07/25 AAA 40,000,000.00 40,153,343.20 

110. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

- 06/08/28 AAA 15,000,000.00 14,134,186.96 

111. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท.สผ.  

ศนูยบ์รหิารเงนิ 

- 05/04/27 AAA 6,000,000.00 5,851,016.06 

112. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  

เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

- 25/01/27 AA+ 50,000,000.00 49,513,718.17 

113. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  

เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

- 08/04/27 AA+ 2,000,000.00 2,006,858.98 

114. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  

เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

- 25/01/29 AA+ 10,000,000.00 9,929,258.21 

115. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 28/01/25 A- 5,000,000.00 4,997,798.17 

116. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 

จ ากัด(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 40,000,000.00 40,976,496.80 

117. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/24 A 10,000,000.00 10,076,232.00 

118. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/26 A 5,000,000.00 4,995,376.25 

119. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร

หลวง จ ากัด (มหาชน) 

- 09/05/27 A 16,000,000.00 16,728,672.00 

120. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,056,056.61 

121. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 5,000,000.00 4,978,641.16 

122. หุน้กู ้ บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 28/04/24 A 16,000,000.00 15,960,152.16 

123. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 18/11/22 AAA 50,000,000.00 50,250,075.20 

124. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 31/10/22 AAA 20,000,000.00 20,149,820.63 

125. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 29/11/23 AAA 20,000,000.00 19,872,768.28 

126. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 26/08/24 AAA 10,000,000.00 9,776,665.94 

127. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 31/10/24 AAA 25,000,000.00 25,369,448.89 
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128. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 09/05/25 AAA 15,000,000.00 15,194,781.50 

129. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 28/05/25 AAA 35,000,000.00 34,040,549.27 

130. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 25/08/25 AAA 10,000,000.00 9,777,988.96 

131. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 12/03/24 A+ 5,000,000.00 5,273,525.00 

132. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 20/07/23 A+ 31,000,000.00 31,649,321.57 

133. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 25,000,000.00 25,749,000.21 

134. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 06/11/26 A+ 7,000,000.00 6,987,001.73 

135. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 11,000,000.00 11,511,429.89 

136. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- 23/09/24 AAA 10,000,000.00 9,794,226.93 

137. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- 26/04/25 AAA 13,000,000.00 12,983,218.23 

138. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

- 26/06/23 A- 5,000,000.00 5,156,527.52 

139. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 20/04/24 AA 15,000,000.00 14,809,912.18 

140. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/03/25 AA 107,000,000.00 108,196,912.70 

141. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 11/06/25 AA 50,000,000.00 49,892,824.57 

142. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 11/06/26 AA 55,000,000.00 54,900,328.89 

143. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 

- 19/09/28 AA 5,000,000.00 5,208,720.62 

144. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 11/04/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,036,678.08 

145. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 18/04/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,031,643.84 

146. เงนิฝาก

ประจ า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,016,876.71 
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147. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 3,825,741.51 

148. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 464,965,865.36 

149. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 309,956,145.59 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ

สงูสดุในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 

ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

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

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 348,595.80 1.50 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 8,133.90 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 27,887.66 0.12 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 16,261.96 0.07 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 30,463.79 0.13 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 2,232.48 0.01 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 403,111.81 1.73 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   
PTR = 12,001,593,941.47 

  23,237,363,383.71 

   
PTR = 0.52 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์

การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต ่า ในขณะที่กองทุน Active Management 

จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้

ขายเปลีย่นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา

บัญชทีีผ่า่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 18.35 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 15.27 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 9.55 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 8.15 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 6.88 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 5.82 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 5.77 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด 4.28 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 4.16 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 4.08 

11 บรษัิทหลักทรัพยอ์ืน่ๆ 17.69 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 32,596,251.56 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2565 ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้
ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏิบติั
ทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารกองทุนพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้ เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู ่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื ่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท์ ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 4 22,914,887,441.77      22,524,198,368.29      
เงินฝากธนาคาร 4 980,155,214.29           670,841,198.80           
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 4 19,993,402.32             11,522,020.18             
จากการขายเงินลงทุน 197,488,121.85           31,702,453.40             

รวมสินทรัพย์ 24,112,524,180.23      23,238,264,040.67      
หน้ีสิน

เจา้หน้ี
จากการซ้ือเงินลงทุน 4 395,790,791.35           46,111,943.08             
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 4,061,453.97               12,255,122.54             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 34,815,717.19             33,388,182.41             
หน้ีสินอ่ืน 1,036,037.05               1,041,968.48               

รวมหน้ีสิน 435,703,999.56           92,797,216.51             
สินทรัพยสุ์ทธิ 23,676,820,180.67      23,145,466,824.16      

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,783,512,421.79        3,881,107,619.09        
ก าไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 12,493,742,224.48 13,000,068,311.42
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 7,399,565,534.40 6,264,290,893.65

สินทรัพยสุ์ทธิ 23,676,820,180.67      23,145,466,824.16      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 62.5789                       59.6362                       
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 378,351,242.1786       388,110,761.9089       

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงนิ

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ
อัตราดอกเบีย้ วันครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

เงนิฝากประจ า/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.75 11/04/2566 35,000,000.00      35,000,000.00             0.15                  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.75 18/04/2566 35,000,000.00      35,000,000.00             0.15                  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.80 10/05/2566 35,000,000.00      35,000,000.00             0.15                  

รวมเงนิฝากประจ า/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ 105,000,000.00           0.45                  

ตั๋วเงนิคลัง

กระทรวงการคลงั
TB22720A งวดท่ี (DM)8/182/65 - 20/07/2565 110,000,000.00    109,934,928.94           0.48                  
TB22803A งวดท่ี (DM)9/182/65 - 03/08/2565 20,000,000.00      19,988,269.90             0.09                  
TB22831A งวดท่ี (DM)11/182/65 - 31/08/2565 40,000,000.00      39,972,096.19             0.17                  
TB22O12A งวดท่ี (DM)14/183/65 - 12/10/2565 35,000,000.00      34,950,332.23             0.15                  

รวมตั๋วเงนิคลัง 204,845,627.26           0.89                  

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,762,870,445.00        7.70                  

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,232,700             246,713,350.00           1.08                  
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,038,900             371,301,975.00           1.62                  
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 23,995,192           839,831,720.00           3.67                  
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,550,000             72,462,500.00             0.32                  
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 6,692,400             232,560,900.00           1.01                  

แฟช่ัน 55,280,250.00             0.24                  

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 2,332,500             55,280,250.00             0.24                  
ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์ 12,072,680.00             0.05                  

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 1,403,800             12,072,680.00             0.05                  
ธนาคาร 1,443,317,100.00        6.30                  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3,014,500             394,899,500.00           1.72                  
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) 1,734,600             124,891,200.00           0.55                  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 8,172,800             923,526,400.00           4.03                  

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 1,277,212,973.00        5.57                  

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 12,070,600           935,471,500.00           4.08                  
บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 10,201,238           341,741,473.00           1.49                  

ประกันภยัและประกันชีวิต 495,471,990.00           2.16                  

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 11,693,200           456,034,800.00           1.99                  
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 7,105,800             39,437,190.00             0.17                  

ยานยนต์ 59,507,310.00             0.26                  

บริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 11,668,100           59,507,310.00             0.26                  
วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 496,354,640.00           2.17                  

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 100,071,500         496,354,640.00           2.17                  

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565
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บรรจุภณัฑ์ 218,210,820.00           0.95                  

บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 1,352,300             22,448,180.00             0.10                  
บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 3,117,600             176,923,800.00           0.77                  
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 4,095,400             18,838,840.00             0.08                  

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 453,691,000.00           1.98                  

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 9,212,000             453,691,000.00           1.98                  
วัสดุก่อสร้าง 1,465,909,975.00        6.40                  

บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 8,662,100             64,965,750.00             0.28                  
บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 2,216,300             824,463,600.00           3.60                  
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 20,051,500           576,480,625.00           2.52                  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 843,461,899.00           3.69                  

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ  ากดั (มหาชน) 4,087,200             31,062,720.00             0.14                  
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 2,484,900             27,830,880.00             0.12                  
บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 25,847,100           131,820,210.00           0.58                  
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2,146,000             137,880,500.00           0.60                  
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 41,016,600           367,098,570.00           1.60                  
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,833,800           41,891,652.00             0.18                  
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 7,676,300             15,275,837.00             0.07                  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 25,247,875           86,852,690.00             0.38                  
บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,266,500             3,748,840.00               0.02                  

พลังงานและสาธารณูปโภค 3,510,220,827.40        15.31                

บริษทั บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน) 23,646,100           293,211,640.00           1.28                  
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 3,580,112             31,146,974.40             0.14                  
บริษทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 11,256,800           178,983,120.00           0.78                  
บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 8,025,600             720,297,600.00           3.14                  
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 1,367,700             246,186,000.00           1.07                  
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 10,977,200           113,065,160.00           0.49                  
บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 8,059,860             390,903,210.00           1.71                  
บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 18,533,312           514,299,408.00           2.24                  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 26,338,100           1,007,432,325.00        4.40                  
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 6,389,300             14,695,390.00             0.06                  

พาณชิย์ 1,261,431,002.50        5.51                  

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 16,288,150           590,445,437.50           2.58                  
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 8,267,700             547,735,125.00           2.39                  
บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 4,785,960             90,933,240.00             0.40                  
บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,438,000             32,317,200.00             0.14                  

การแพทย์ 821,583,550.00           3.59                  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 28,083,600           723,152,700.00           3.16                  
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 2,772,700             98,430,850.00             0.43                  
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ส่ือและส่ิงพิมพ์ 993,894,754.60           4.35                  

บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 4,378,700             73,124,290.00             0.32                  
บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 4,651,700             51,633,870.00             0.23                  
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 80,939,312           631,326,633.60           2.76                  
บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 44,450,460           237,809,961.00           1.04                  

ขนส่งและโลจิสติกส์ 1,787,835,470.86        7.80                  

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 71,806,073           202,493,125.86           0.88                  
บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 13,200,900           920,762,775.00           4.02                  
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 18,368,600           196,544,020.00           0.86                  
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 12,718,600           116,375,190.00           0.51                  
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 39,512,400           351,660,360.00           1.53                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 357,772,800.00           1.56                  

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 5,420,800             357,772,800.00           1.56                  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 900,432,084.85           3.93                  

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2,199,200             477,226,400.00           2.08                  
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 4,011,900             172,511,700.00           0.75                  
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 1,930,100             24,512,270.00             0.11                  
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2,017,900             122,587,425.00           0.53                  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 10,253,400           61,520,400.00             0.27                  
บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 5,243,800             33,822,510.00             0.15                  
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,240,809             8,251,379.85               0.04                  

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 174,031,065.00           0.76                  

บริษทั แอดเทค ฮบั จ  ากดั (มหาชน) 5,924,000             159,948,000.00           0.70                  
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,738,650             14,083,065.00             0.06                  

รวมหุ้นสามญั 18,390,562,637.21      80.28                

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (PLANB-W1) 2,048,300             2,130,232.00               0.01                  
บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (VGI-W3) 4,856,760             1,505,595.60               0.01                  

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,635,827.60               0.02                  

หุ้นบุริมสิทธิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 171,069,255.00           0.75                  

บริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 162,923,100         171,069,255.00           0.75                  
รวมหุ้นบุริมสิทธิ 171,069,255.00           0.75                  

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 18,565,267,719.81      81.05                

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TTB-W1) 949,319                303,782.08                  -                   
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 303,782.08                  -                   
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พันธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
BOT229A รุ่นท่ี 2/3ปี/2562 1.44 16/09/2565 30,000,000.00      30,086,400.30             0.13                  
BOT22NA รุ่นท่ี 3/2ปี/2563 0.56 23/11/2565 45,000,000.00      45,020,485.53             0.20                  
BOT245A รุ่นท่ี 1/2Y/65 1.63 17/05/2567 4,000,000.00        4,001,487.15               0.02                  
BOT245A รุ่นท่ี 1/2Y/65 1.63 17/05/2567 6,000,000.00        6,002,230.71               0.03                  
CB22602A งวดท่ี 6/363/64 - 02/06/2565 105,000,000.00    104,998,644.54           0.46                  
CB22602B งวดท่ี 9/91/65 - 02/06/2565 25,000,000.00      24,999,678.09             0.11                  
CB22616A งวดท่ี 11/91/65 - 16/06/2565 10,000,000.00      9,998,027.79               0.04                  
CB22623A งวดท่ี 12/91/65 - 23/06/2565 260,000,000.00    259,923,685.48           1.13                  
CB22630A งวดท่ี 13/91/65 - 30/06/2565 30,000,000.00      29,988,722.06             0.13                  
CB22707A งวดท่ี 7/364/64 - 07/07/2565 35,000,000.00      34,982,801.52             0.15                  
CB22707B งวดท่ี 14/91/65 - 07/07/2565 30,000,000.00      29,986,894.88             0.13                  
CB22714A งวดท่ี 15/87/65 - 14/07/2565 40,000,000.00      39,978,335.03             0.18                  
CB22721A งวดท่ี 16/91/65 - 21/07/2565 250,000,000.00    249,844,275.14           1.09                  
CB22801A งวดท่ี 17/95/65 - 01/08/2565 185,000,000.00    184,851,296.45           0.81                  
CB22804A งวดท่ี 8/364/64 - 04/08/2565 55,000,000.00      54,951,010.85             0.24                  
CB22804B งวดท่ี 18/91/65 - 04/08/2565 150,000,000.00    149,879,373.79           0.65                  
CB22811A งวดท่ี 19/91/65 - 11/08/2565 20,000,000.00      19,982,508.46             0.09                  
CB22818A งวดท่ี 20/91/65 - 18/08/2565 215,000,000.00    214,786,833.29           0.94                  
CB22825A งวดท่ี 21/91/65 - 25/08/2565 190,000,000.00    189,832,011.67           0.83                  
CB22901B งวดท่ี 22/91/65 - 01/09/2565 220,000,000.00    219,832,837.69           0.96                  
CB22N03A งวดท่ี 11/364/64 - 03/11/2565 20,000,000.00      19,956,258.06             0.09                  
CBF22718A งวดท่ี 1/FRB364/64  THOR + 0.05 18/07/2565 35,000,000.00      35,165,858.70             0.15                  
CBF22829A งวดท่ี 2/FRB364/64  THOR + 0.05 29/08/2565 30,000,000.00      30,122,746.50             0.13                  

พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
GGLB226A พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 4 2.37 10/06/2565 15,000,000.00      15,007,327.05             0.07                  
GGLB266A พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 5 2.65 10/06/2569 20,000,000.00      20,264,033.60             0.09                  

พนัธตัรรัฐบาล
ESGLB35DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือความย ัง่ยนืส าหรับบริหารหน้ีให้กูต่้อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1 1.585 17/12/2578 7,000,000.00        5,724,557.09               0.02                  

ILB283A พนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียแปรผนั
ตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังท่ี 2 1.25 12/03/2571 5,000,000.00        5,574,985.20               0.02                  

LB226A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีเงินกูโ้ครงการ พ.ศ. 2559 
คร้ังท่ี 1 1.88 17/06/2565 55,000,000.00      55,034,709.40             0.24                  

LB22DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 3 2.00 17/12/2565 55,000,000.00      55,436,920.18             0.24                  
LB249A พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 1 0.75 17/09/2567 115,000,000.00    112,645,582.36           0.49                  
LB249A พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 1 0.75 17/09/2567 5,000,000.00        4,897,634.01               0.02                  
LB24DB พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุ
เพ่ือการฟ้ืนฟฯู ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 4 1.45 17/12/2567 137,000,000.00    135,984,138.15           0.59                  

LB256A พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 18 0.95 17/06/2568 35,000,000.00      34,001,275.72             0.15                  
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LB26DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีให้กูต่้อในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 1 2.125 17/12/2569 13,000,000.00      12,976,253.67             0.06                  

LB276A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คร้ังท่ี 11 1.00 17/06/2570 25,000,000.00      23,438,039.00             0.10                  

LB28DA	  พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทนุ
เพ่ือการฟ้ืนฟฯู ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 2 2.875 17/12/2571 23,000,000.00      23,434,708.74             0.10                  

LB29DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ให้อ  านาจกระทรวง
การคลงักูเ้งินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1 1.60 17/12/2572 2,000,000.00        1,852,087.80               0.01                  

LB31DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คร้ังท่ี 6 2.00 17/12/2574 1,000,000.00        929,432.59                  -                   

LB386A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คร้ังท่ี 2 3.30 17/06/2581 8,000,000.00        7,853,365.68               0.03                  

รวมพันธบัตร 2,504,227,453.92        10.92                

หุ้นกู้

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)
ADVANC285A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 2.14 07/05/2571 5,000,000.00        4,773,192.37               0.02                  

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน)
AYCAL245A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 1.12 25/05/2567 3,000,000.00        2,942,225.26               0.01                  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BAAC269A พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 8 1.50 17/09/2569 35,000,000.00      33,266,523.22             0.15                  

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
BAFS302A คร้ังท่ี 1/2563 2.75 07/02/2573 5,000,000.00        4,111,842.00               0.02                  

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)
BAM25NA คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 3.41 05/11/2568 5,000,000.00        5,025,183.12               0.02                  
BAM26DA คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 2 2.60 02/12/2569 35,000,000.00      33,839,656.88             0.15                  

บริษทั บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน)
BANPU248A คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 1.58 04/08/2567 5,000,000.00        4,908,290.45               0.02                  
BANPU251A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 1.76 27/01/2568 10,000,000.00      9,782,731.66               0.04                  
BANPU274A คร้ังท่ี 1/2560 4.17 21/04/2570 5,000,000.00        5,131,539.34               0.02                  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)
BAY233A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 1.57 27/03/2566 10,000,000.00      10,058,883.40             0.04                  

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)
BJC226A คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 3 2.10 08/06/2565 20,000,000.00      20,006,274.00             0.09                  
BJC243A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 5 3.85 24/03/2567 2,000,000.00        2,060,101.88               0.01                  
BJC246A คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 3.00 08/06/2567 20,000,000.00      20,246,366.00             0.09                  
BJC249A คร้ังท่ี 2/2562 ชุดท่ี 3 2.65 07/09/2567 5,000,000.00        5,023,835.15               0.02                  
BJC253A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 1.63 24/03/2568 6,000,000.00        5,825,904.96               0.03                  
BJC257A คร้ังท่ี 1/2564 1.63 12/07/2568 10,000,000.00      9,647,742.89               0.04                  
BJC273B คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 3.83 21/03/2570 10,000,000.00      10,161,275.52             0.04                  
BJC283A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 2.16 24/03/2571 6,000,000.00        5,534,724.18               0.02                  
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บริษทั ซิต้ีคอร์ป ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
CLT236A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.36 26/06/2566 10,000,000.00      10,127,201.47             0.04                  

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน)
CPALL248B คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 8 5.05 22/08/2567 5,000,000.00        5,263,966.99               0.02                  
CPALL256C คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 6 2.14 16/06/2568 37,000,000.00      36,052,910.81             0.16                  
CPALL263B คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 2.86 16/03/2569 17,000,000.00      16,793,571.07             0.07                  
CPALL268A คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 3.68 26/08/2569 5,000,000.00        5,072,307.29               0.02                  
CPALL278A คร้ังท่ี 2/2560     3.96 18/08/2570 20,000,000.00      20,365,739.78             0.09                  
CPALL27NA คร้ังท่ี 3/2560 ชุดท่ี 2 3.50 15/11/2570 25,000,000.00      24,821,337.52             0.11                  
CPALL283B คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 3.42 16/03/2571 30,000,000.00      29,561,383.78             0.13                  
CPALL316A คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3 3.90 16/06/2574 40,000,000.00      39,610,470.20             0.17                  

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)
CPF228A คร้ังท่ี 2/2555 ชุดท่ี 2 6.00 03/08/2565 20,000,000.00      20,179,884.40             0.09                  
CPF244A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 2 3.11 12/04/2567 11,000,000.00      11,197,397.42             0.05                  
CPF251A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 3.05 24/01/2568 20,000,000.00      20,218,582.80             0.09                  
CPF261A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 2.99 22/01/2569 5,000,000.00        4,962,739.50               0.02                  
CPF281A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 3.60 24/01/2571 30,000,000.00      29,812,677.90             0.13                  
CPF281B คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 3.15 22/01/2571 5,000,000.00        4,852,996.25               0.02                  

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
CPFTH279A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 2.50 23/09/2570 10,000,000.00      9,442,577.81               0.04                  
CPFTH281A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 4 4.15 20/01/2571 10,000,000.00      10,239,403.08             0.04                  
CPFTH299A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 3.18 23/09/2572 5,000,000.00        4,807,781.16               0.02                  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)
CPN253A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 1.49 11/03/2568 5,000,000.00        4,886,853.34               0.02                  

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
EASTW256A คร้ังท่ี 1/2558 ชุดท่ี 2 4.18 16/06/2568 5,000,000.00        5,167,051.61               0.02                  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT268A พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2       1.14 27/08/2569 25,000,000.00      23,683,941.95             0.10                  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
FPHT24DA คร้ังท่ี 1/2560 2.94 21/12/2567 5,000,000.00        5,018,114.83               0.02                  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
FPT237A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.10 14/07/2566 2,000,000.00        2,015,144.81               0.01                  
FPT245A คร้ังท่ี 1/2564 2.16 06/05/2567 10,000,000.00      9,984,855.45               0.04                  
FPT25DA คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 2.32 11/12/2568 5,000,000.00        4,840,881.28               0.02                  
FPT273A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 3 2.78 11/03/2570 5,000,000.00        4,820,256.68               0.02                  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB254B พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 1 1.89 27/04/2568 11,000,000.00      10,979,544.95             0.05                  
GHB27DA พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 3 2.97 14/12/2570 10,000,000.00      9,996,223.08               0.04                  

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)
GPSC24NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 2.24 08/11/2567 10,000,000.00      10,064,692.65             0.04                  
GPSC258A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 2.11 07/08/2568 5,000,000.00        4,954,310.30               0.02                  
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GPSC26NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 2.52 08/11/2569 17,000,000.00      16,807,019.49             0.07                  
GPSC29NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 4 2.86 08/11/2572 50,000,000.00      48,439,038.52             0.21                  

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)
GULF249A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 1.74 29/09/2567 5,000,000.00        4,865,821.01               0.02                  
GULF258A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 3.10 19/08/2568 5,000,000.00        4,986,745.01               0.02                  
GULF272A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 2.97 24/02/2570 10,000,000.00      9,721,380.52               0.04                  

บริษทั ฮอนดา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
HLTC252A คร้ังท่ี 1/2565 1.43 10/02/2568 15,000,000.00      14,634,409.80             0.06                  

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั
ICBCTL24OB คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 2 1.31 26/10/2567 2,000,000.00        1,955,420.61               0.01                  

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)
IRPC245A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 1.77 20/05/2567 5,000,000.00        4,955,390.12               0.02                  

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั
KCC249A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 1.38 11/09/2567 16,000,000.00      15,749,193.20             0.07                  

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)
KKP237A คร้ังท่ี 3/2564 1.03 23/07/2566 10,000,000.00      9,991,136.65               0.04                  

การไฟฟ้านครหลวง
MEA273A พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 3 1.94 30/03/2570 10,000,000.00      9,672,102.54               0.04                  

บริษทั บริหารสินทรัพยพ์หลโยธิน จ ากดั
PAMCO22826A คร้ังท่ี 1/2565 0.70 26/08/2565 10,000,000.00      10,000,094.93             0.04                  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA26NA พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 1 1.80 30/11/2569 20,000,000.00      19,310,173.28             0.08                  
PEA276A พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 5 4.17 07/06/2570 5,000,000.00        5,315,384.21               0.02                  
PEA33NA พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 2 3.07 30/11/2576 5,000,000.00        4,775,026.51               0.02                  

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
PTTC232A คร้ังท่ี 1/2564  THOR + 0.18 06/02/2566 10,000,000.00      10,046,920.20             0.04                  
PTTC254A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 1.79 08/04/2568 4,000,000.00        3,960,334.91               0.02                  
PTTC257A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.05 02/07/2568 40,000,000.00      39,816,356.80             0.17                  
PTTC288A คร้ังท่ี 1/2564 1.79 06/08/2571 15,000,000.00      14,049,591.01             0.06                  

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั
PTTEPT274A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 2.09 05/04/2570 6,000,000.00        5,831,433.02               0.03                  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)
PTTGC271A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 2.13 25/01/2570 50,000,000.00      49,143,156.53             0.21                  
PTTGC274A คร้ังท่ี 1/2563 2.60 08/04/2570 2,000,000.00        1,999,165.83               0.01                  
PTTGC291A คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 2.65 25/01/2572 10,000,000.00      9,837,052.73               0.04                  

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
SC251A คร้ังท่ี 1/2565 3.04 28/01/2568 5,000,000.00        4,946,159.82               0.02                  

บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)
SCC248A คร้ังท่ี 2/2560 2.97 30/08/2567 40,000,000.00      40,673,800.80             0.18                  

บริษทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)
SCCC244A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 1 2.46 29/04/2567 10,000,000.00      10,053,990.90             0.05                  
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ
อัตราดอกเบีย้ วันครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565

SCCC264A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 2 2.70 29/04/2569 5,000,000.00        4,983,170.75               0.02                  
SCCC275A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 4.08 09/05/2570 16,000,000.00      16,687,536.64             0.08                  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)
SPI256A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 2.54 25/06/2568 5,000,000.00        5,001,081.26               0.02                  
SPI276A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.74 25/06/2570 5,000,000.00        4,919,337.06               0.02                  

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)
TBEV244A คร้ังท่ี 1/2564 1.21 20/04/2567 15,000,000.00      14,789,027.25             0.06                  
TBEV253A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 4 3.15 22/03/2568 107,000,000.00    107,541,280.90           0.47                  
TBEV256A คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3 2.07 11/06/2568 50,000,000.00      49,405,098.54             0.22                  
TBEV266A คร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 2.43 11/06/2569 55,000,000.00      54,270,526.15             0.24                  
TBEV289B คร้ังท่ี 3/2561 ชุดท่ี 2 4.16 19/09/2571 5,000,000.00        5,166,550.76               0.02                  

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน)
TIDLOR244B คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 1.88 28/04/2567 16,000,000.00      15,932,132.48             0.07                  

บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
TLT22NA คร้ังท่ี 4/2562 ชุดท่ี 3 1.81 18/11/2565 50,000,000.00      50,215,362.70             0.22                  
TLT22OA คร้ังท่ี 4/2560 2.20 31/10/2565 20,000,000.00      20,111,245.23             0.10                  
TLT23NB คร้ังท่ี 5/2564 ชุดท่ี 1 1.12 29/11/2566 20,000,000.00      19,870,927.18             0.10                  
TLT248A คร้ังท่ี 4/2564 ชุดท่ี 2 0.94 26/08/2567 10,000,000.00      9,752,200.14               0.04                  
TLT24OA คร้ังท่ี 4/2560 ชุดท่ี 3 2.61 31/10/2567 25,000,000.00      25,312,243.39             0.11                  
TLT255A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 3 2.72 09/05/2568 15,000,000.00      15,169,071.95             0.07                  
TLT255B คร้ังท่ี 3/2564 ชุดท่ี 2 1.40 28/05/2568 35,000,000.00      34,035,179.57             0.15                  
TLT258B คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 1.62 25/08/2568 10,000,000.00      9,735,380.76               0.04                  

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
TOP243A คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 4.84 12/03/2567 5,000,000.00        5,219,820.90               0.03                  

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
TU237A คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 2.79 20/07/2566 31,000,000.00      31,549,798.86             0.15                  
TU241A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58 19/01/2567 25,000,000.00      25,643,561.96             0.12                  
TU26NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 2.78 06/11/2569 7,000,000.00        6,973,139.84               0.03                  
TU271A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 19/01/2570 11,000,000.00      11,460,371.85             0.05                  

ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน)
UOBT249A คร้ังท่ี 2/2564 0.97 23/09/2567 10,000,000.00      9,775,624.19               0.05                  
UOBT254A คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2 2.01 26/04/2568 13,000,000.00      12,957,446.18             0.06                  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
WHAUP236A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 3.17 26/06/2566 5,000,000.00        5,088,350.82               0.02                  

รวมหุ้นกู้ 1,535,242,858.70        6.69                  

รวมเงนิลงทุน 22,914,887,441.77      100.00              
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

เงนิฝากประจ า/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.00 06/08/2564 110,000,000.00    110,000,000.00           0.49                  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.70 11/04/2565 45,000,000.00      45,000,000.00             0.20                  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.70 10/05/2565 15,000,000.00      15,000,000.00             0.07                  

รวมเงนิฝากประจ า/บัตรเงนิฝาก/ใบรับฝากเงนิ 170,000,000.00           0.76                  

ตั๋วเงนิคลัง

กระทรวงการคลงั
TB21707A งวดท่ี 4/182/64 - 07/07/2564 20,000,000.00      19,993,725.80             0.09                  
TB21915A งวดท่ี 9/182/64 - 15/09/2564 90,000,000.00      89,902,437.45             0.40                  
TB21929A งวดท่ี 10/182/64 - 29/09/2564 85,000,000.00      84,892,870.04             0.38                  
TB21O14A งวดท่ี 11/181/64 - 14/10/2564 670,000,000.00    669,023,257.57           2.97                  
TB22420A งวดท่ี 1/364/64 - 20/04/2565 10,000,000.00      9,959,976.27               0.04                  
TB22427A งวดท่ี 2/364/64 - 27/04/2565 20,000,000.00      19,921,650.60             0.09                  

รวมตั๋วเงนิคลัง 893,693,917.73           3.97                  

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,279,973,849.00        5.68                  

บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) 5,514,500             15,661,180.00             0.07                  
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,038,900             374,821,425.00           1.66                  
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 19,940,692           638,102,144.00           2.83                  
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 6,794,300             251,389,100.00           1.12                  

แฟช่ัน 48,049,500.00             0.21                  

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 2,332,500             48,049,500.00             0.21                  
ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์ 16,845,600.00             0.07                  

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 1,403,800             16,845,600.00             0.07                  
ธนาคาร 1,501,875,810.00        6.66                  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4,458,700             512,750,500.00           2.28                  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 7,977,100             817,652,750.00           3.63                  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 153,100,500         171,472,560.00           0.75                  

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 316,217,700.00           1.40                  

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 7,353,900             316,217,700.00           1.40                  
ประกันภยัและประกันชีวติ 412,171,092.00           1.83                  

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 12,240,600           385,578,900.00           1.71                  
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 7,554,600             26,592,192.00             0.12                  

ยานยนต์ 64,757,955.00             0.29                  

บริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 11,668,100           64,757,955.00             0.29                  
วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 82,721,360.00             0.37                  

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 20,078,000           82,721,360.00             0.37                  

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

บรรจุภณัฑ์ 47,395,470.00             0.21                  

บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 1,352,300             26,099,390.00             0.12                  
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 4,095,400             21,296,080.00             0.09                  

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 272,284,925.00           1.21                  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 4,304,900             272,284,925.00           1.21                  
วสัดุก่อสร้าง 1,698,916,190.00        7.55                  

บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 8,662,100             68,430,590.00             0.31                  
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1,929,900             845,296,200.00           3.75                  

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 416,700                75,839,400.00             0.34                  
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 18,916,000           709,350,000.00           3.15                  

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 617,798,296.00           2.74                  

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ  ากดั (มหาชน) 4,087,200             27,997,320.00             0.12                  
บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 19,712,700           94,226,706.00             0.42                  
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 41,016,600           330,183,630.00           1.47                  
บริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั (มหาชน) 1,934,000             26,302,400.00             0.12                  
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,833,800           37,158,132.00             0.16                  
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 7,676,300             18,116,068.00             0.08                  
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 25,247,875           78,773,370.00             0.35                  
บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,266,500             5,040,670.00               0.02                  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 19,412,080.00             0.09                  

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 2,324,800             19,412,080.00             0.09                  
พลังงานและสาธารณูปโภค 4,291,617,203.00        19.03                

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 21,562,200           282,464,820.00           1.25                  
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 9,387,800             239,388,900.00           1.06                  
บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 11,256,800           215,004,880.00           0.95                  
บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 8,712,500             524,928,125.00           2.33                  
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 1,345,000             235,375,000.00           1.04                  
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4,169,900             35,235,655.00             0.16                  
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 348,600                25,447,800.00             0.11                  
บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 8,988,260             303,353,775.00           1.35                  
บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 15,557,812           466,734,360.00           2.07                  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 47,071,700           1,859,332,150.00        8.25                  
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 6,183,300             16,694,910.00             0.07                  
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 802,400                47,341,600.00             0.21                  
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 13,528,600           40,315,228.00             0.18                  

พาณิชย์ 2,120,383,812.50        9.42                  

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 20,197,950           701,878,762.50           3.12                  
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 11,280,100           685,266,075.00           3.04                  
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8,338,700             277,261,775.00           1.23                  
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 11,139,900           423,316,200.00           1.88                  
บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,438,000             32,661,000.00             0.15                  

การแพทย์ 1,571,826,760.00        6.98                  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 34,623,600           747,869,760.00           3.32                  
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 5,538,700             731,108,400.00           3.25                  
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 1,521,300             15,213,000.00             0.07                  
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 2,772,700             77,635,600.00             0.34                  

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 571,235,600.00           2.54                  

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 4,816,500             78,990,600.00             0.35                  
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 61,381,400           368,288,400.00           1.64                  
บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 19,993,000           123,956,600.00           0.55                  

ขนส่งและโลจิสติกส์ 1,695,943,682.00        7.54                  

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 61,187,800           161,535,792.00           0.72                  
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 12,438,700           783,638,100.00           3.48                  
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 18,368,600           134,090,780.00           0.60                  
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 39,512,400           361,538,460.00           1.61                  
บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 5,865,300             255,140,550.00           1.13                  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 370,156,925.00           1.64                  

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 5,231,900             370,156,925.00           1.64                  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 925,206,304.95           4.12                  

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3,363,400             566,732,900.00           2.52                  
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 1,930,100             18,914,980.00             0.08                  
บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,022,300             194,182,775.00           0.86                  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 10,253,400           100,995,990.00           0.45                  
บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 5,243,800             37,493,170.00             0.17                  
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,240,809             6,886,489.95               0.04                  

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 26,833,715.00             0.12                  

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 721,100                12,402,920.00             0.06                  
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,738,650             14,430,795.00             0.06                  

รวมหุ้นสามญั 17,951,623,829.45      79.70                

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 17,951,623,829.45      79.70                

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

บริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั (มหาชน) 77,360                  820,016.00                  0.01                  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,708,900             -                              -                   
บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 873,966                -                              -                   

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 820,016.00                  0.01                  
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ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
BOT218A รุ่นท่ี 3/2ปี/2562 1.43 26/08/2564 95,000,000.00      95,222,832.95             0.42                  
BOT219A รุ่นท่ี 2/3ปี/2561 2.09 24/09/2564 105,000,000.00    105,529,013.10           0.47                  
BOT21NA รุ่นท่ี 4/2ปี/2562 1.32 25/11/2564 240,000,000.00    240,985,564.07           1.07                  
BOT223A รุ่นท่ี 1/3ปี/2562 1.81 25/03/2565 5,000,000.00        5,054,239.75               0.02                  
BOT225A รุ่นท่ี 2/2ปี/2563 0.61 25/05/2565 40,000,000.00      40,057,887.84             0.18                  
BOT229A รุ่นท่ี 2/3ปี/2562 1.44 16/09/2565 30,000,000.00      30,363,147.30             0.13                  
BOT22NA รุ่นท่ี 3/2ปี/2563 0.56 23/11/2565 45,000,000.00      45,042,021.08             0.20                  
BOT233A รุ่นท่ี 1/3ปี/2563 0.92 23/03/2566 10,000,000.00      10,071,667.35             0.04                  
BOT235A รุ่นท่ี 1/2Y/64 0.51 24/05/2566 50,000,000.00      49,970,004.92             0.22                  
BOT239A รุ่นท่ี 2/3ปี/2563 0.65 28/09/2566 10,000,000.00      10,023,381.25             0.04                  
CB21604B งวดท่ี 44/183/63 - 04/06/2564 70,000,000.00      69,997,353.52             0.31                  
CB21610A งวดท่ี 10/91/64 - 10/06/2564 50,000,000.00      49,994,206.15             0.22                  
CB21624A งวดท่ี 12/91/64 - 24/06/2564 110,000,000.00    109,980,595.20           0.49                  
CB21701A งวดท่ี 46/178/63 - 01/07/2564 260,000,000.00    259,931,194.65           1.15                  
CB21708A งวดท่ี 7/364/63 - 08/07/2564 280,000,000.00    279,914,875.20           1.24                  
CB21708B งวดท่ี 14/91/64 - 08/07/2564 220,000,000.00    219,938,688.32           0.98                  
CB21715A งวดท่ี 15/90/64 - 15/07/2564 40,000,000.00      39,985,539.48             0.18                  
CB21722A งวดท่ี 16/91/64 - 22/07/2564 350,000,000.00    349,853,349.14           1.55                  
CB21805A งวดท่ี 8/364/63 - 05/08/2564 25,000,000.00      24,985,376.97             0.11                  
CB22203A งวดท่ี 2/364/64 - 03/02/2565 150,000,000.00    149,579,926.29           0.66                  
CB22407A งวดท่ี 4/364/64 - 07/04/2565 20,000,000.00      19,927,224.68             0.09                  
CB22512A งวดท่ี 5/364/64 - 12/05/2565 15,000,000.00      14,939,281.03             0.07                  

พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
GGLB21NA พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 1 3.01 26/11/2564 15,000,000.00      15,181,937.10             0.07                  
GGLB226A พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 4 2.37 10/06/2565 15,000,000.00      15,284,799.60             0.07                  
GGLB266A พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 5 2.65 10/06/2569 10,000,000.00      10,698,472.00             0.05                  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB21NA พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2 3.72 10/11/2564 30,000,000.00      30,417,734.70             0.14                  

พนัธตัรรัฐบาล
LB226A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีเงินกูโ้ครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 1 1.875 17/06/2565 55,000,000.00      55,811,969.40             0.25                  

LB22DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ 
กองทุนฟ้ืนฟฯูระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 3 2.00 17/12/2565 55,000,000.00      56,290,086.48             0.25                  

LB246A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 0.75 17/06/2567 60,000,000.00      60,172,089.60             0.27                  

LB24DB พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 4 1.45 17/12/2567 50,000,000.00      51,222,684.00             0.23                  

LB256A พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 18 0.95 17/06/2568 30,000,000.00      30,065,751.61             0.13                  
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LB29DA พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ใหอ้  านาจ 
กระทรวงการคลงักูเ้งินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1 1.60 17/12/2572 40,000,000.00      39,605,145.20             0.18                  

LB386A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 2 3.30 17/06/2581 20,000,000.00      22,328,123.20             0.10                  

LB426A พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 4 2.00 17/06/2585 5,000,000.00        4,616,259.20               0.02                  

รวมพนัธบัตร 2,613,042,422.33        11.60                

หุ้นกู้

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จ ากดั
ABPSPV224A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.25 21/04/2565 5,000,000.00        5,039,543.65               0.02                  

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ADVANC285A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 2.14 07/05/2571 5,000,000.00        5,030,847.96               0.02                  

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
BAFS302A คร้ังท่ี 1/2563 2.75 07/02/2573 5,000,000.00        4,410,741.95               0.03                  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)
BAY217A คร้ังท่ี 2/2561 2.22 12/07/2564 25,000,000.00      25,051,580.50             0.11                  
BAY22NB คร้ังท่ี 2/2562 ชุดท่ี 2 1.80 22/11/2565 20,000,000.00      20,341,981.40             0.09                  

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)
BJC246A คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 3.00 08/06/2567 20,000,000.00      21,088,012.00             0.09                  
BJC249A คร้ังท่ี 2/2562 ชุดท่ี 2 2.65 07/09/2567 5,000,000.00        5,229,629.50               0.02                  
BJC273A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 6 4.40 24/03/2570 25,000,000.00      25,783,007.25             0.11                  

บริษทั ซิต้ีคอร์ป ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
CLT236A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.36 26/06/2566 10,000,000.00      10,278,706.11             0.05                  

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน)
CPALL268A คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 3.68 26/08/2569 5,000,000.00        5,267,250.65               0.03                  
CPALL278A คร้ังท่ี 2/2560 3.96 18/08/2570 20,000,000.00      21,263,118.23             0.09                  
CPALL27NA คร้ังท่ี 3/2560 ชุดท่ี 2 3.50 15/11/2570 25,000,000.00      26,080,154.75             0.12                  

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)
CPF228A คร้ังท่ี 2/2555 ชุดท่ี 2 5.00 03/08/2565 20,000,000.00      21,125,777.40             0.09                  
CPF251A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1 3.05 24/01/2568 20,000,000.00      20,837,114.60             0.09                  
CPF261A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 2.99 22/01/2569 5,000,000.00        5,212,738.65               0.02                  
CPF281A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 3.60 24/01/2571 30,000,000.00      31,418,302.50             0.14                  
CPF281B คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 3.15 22/01/2571 5,000,000.00        5,099,739.85               0.02                  

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)
EASTW226A คร้ังท่ี 1/2558 ชุดท่ี 1 3.84 16/06/2565 5,000,000.00        5,105,661.50               0.02                  

บริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน)
EB223A คร้ังท่ี 1/2560 3.02 30/03/2565 20,000,000.00      20,358,148.98             0.09                  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
FPHT24DA คร้ังท่ี 1/2560 2.94 21/12/2567 5,000,000.00        5,121,919.28               0.02                  
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB219B พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 8 2.48 27/09/2564 5,000,000.00        5,028,694.45               0.02                  
GHB27DA พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 3 2.97 14/12/2570 25,000,000.00      26,463,987.90             0.12                  

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)
GPSC24NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 2.24 08/11/2567 10,000,000.00      10,344,404.32             0.05                  
GPSC29NA คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 4 2.86 08/11/2572 40,000,000.00      41,429,267.71             0.18                  

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)
IRPC245A คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 1.77 20/05/2567 5,000,000.00        4,980,609.07               0.02                  

บริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั (มหาชน)
MBK229A คร้ังท่ี 2/2555 4.70 07/09/2565 15,000,000.00      15,559,518.15             0.07                  
MBK229B คร้ังท่ี 3/2555 4.72 20/09/2565 5,000,000.00        5,192,762.85               0.03                  

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)
SCC248A คร้ังท่ี 2/2560 2.97 30/08/2567 40,000,000.00      42,448,645.20             0.19                  

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)
SCCC244A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 1 2.46 29/04/2567 10,000,000.00      10,412,232.10             0.05                  
SCCC264A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 2 2.70 29/04/2569 5,000,000.00        5,121,076.15               0.02                  
SCCC275A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 4.08 09/05/2570 25,000,000.00      26,862,145.75             0.12                  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)
SPI256A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 2.54 25/06/2568 5,000,000.00        5,224,982.00               0.02                  
SPI276A คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 2.74 25/06/2570 5,000,000.00        5,110,865.51               0.02                  

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)
TBEV223A คร้ังท่ี 2/2561 ชุดท่ี 2 3.20 19/03/2565 30,000,000.00      30,567,391.20             0.14                  
TBEV244A คร้ังท่ี 1/2564 1.21 20/04/2567 5,000,000.00        5,028,168.52               0.02                  
TBEV253A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 4 3.15 22/03/2568 85,000,000.00      87,708,272.55             0.39                  

บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
TLT218A คร้ังท่ี 2/2561 ชุดท่ี 2 2.28 10/08/2564 35,000,000.00      35,123,343.08             0.16                  
TLT21OB คร้ังท่ี 2/2562 ชุดท่ี 2 2.26 30/10/2564 5,000,000.00        5,035,617.20               0.02                  
TLT22NA คร้ังท่ี 4/2562 ชุดท่ี 3 1.81 18/11/2565 50,000,000.00      50,858,872.52             0.23                  
TLT22OA คร้ังท่ี 4/2560 2.20 31/10/2565 20,000,000.00      20,441,837.46             0.09                  
TLT234A คร้ังท่ี 3/2563 1.19 26/04/2566 10,000,000.00      10,074,314.20             0.04                  
TLT24OA คร้ังท่ี 4/2560 2.61 31/10/2567 25,000,000.00      26,273,267.93             0.12                  
TLT255A คร้ังท่ี 1/2561 2.72 09/05/2568 15,000,000.00      15,849,919.81             0.07                  

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
TOP243A คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 4.84 12/03/2567 5,000,000.00        5,413,894.80               0.02                  

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
TU217B คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 2.32 20/07/2564 30,000,000.00      30,073,446.05             0.13                  
TU237A คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 2.79 20/07/2566 31,000,000.00      31,884,378.23             0.14                  
TU241A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58 19/01/2567 25,000,000.00      26,300,794.46             0.12                  
TU271A คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 19/01/2570 15,000,000.00      15,955,888.23             0.07                  
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด เงนิต้น/หน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(ร้อยละ) (บาท/หน่วย) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)
WHAUP236A คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 3.17 26/06/2566 5,000,000.00        5,105,608.67               0.02                  

รวมหุ้นกู้ 895,018,182.78           3.96                  

รวมเงนิลงทุน 22,524,198,368.29      100.00              
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากเงินปันผล 4 448,307,385.95 374,315,957.89
รายไดด้อกเบ้ีย 4 46,144,461.75 53,651,499.32
รายไดอ่ื้น -                               370,208.79

รวมรายได้ 494,451,847.70 428,337,666.00

ค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 372,997,507.29           348,176,245.11           
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8,703,275.17 8,124,112.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 29,839,800.46 27,854,099.59
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 4 19,718,471.05 19,978,849.56

รวมค่าใชจ่้าย 431,259,053.97 404,133,306.66
รายไดสุ้ทธิ 63,192,793.73 24,204,359.34

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 213,351,212.45 (429,331,558.79)
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 858,730,634.57 1,684,305,984.29

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,072,081,847.02 1,254,974,425.50

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 1,135,274,640.75 1,279,178,784.84

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน 1,135,274,640.75 1,279,178,784.84
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,647,680,572.67        2,212,168,150.01        
การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (2,251,601,856.91) (1,650,908,976.37)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 531,353,356.51 1,840,437,958.48

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 23,145,466,824.16      21,305,028,865.68      
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 23,676,820,180.67 23,145,466,824.16

(หน่วย : หน่วย)

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 388,110,761.9089 377,708,971.9882
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 27,207,627.9837 39,310,184.6083
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (36,967,147.7140) (28,908,394.6876)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 378,351,242.1786       388,110,761.9089       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนเปิดบัวหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซิเบิ้ลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไดรั้บ
อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ก.ล.ต.”) ให้เป็นกองทุนเปิดเม่ือวันท่ี                   
27 พฤศจิกายน 2545 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000 ลา้นบาท โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก รวมทั้ง
หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทาง
บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี
ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ
วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการท า
รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้
หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอื่น  

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือ
ส้ินสุด 

ณ วนัที่ตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ี
ตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ส่วนเกินมูลค่าหรือต ่ากว่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีและถือเป็นส่วนหน่ึง
ของรายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 
10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว  ้

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้
อ านาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัของกองทุน 

3.4 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจ านวนต่อหน่วยของก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง
สรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.5 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้ 
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4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอื่นท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีส าคญั
ดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 372,997,507.29 348,176,245.11 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

รายไดเ้งินปันผล 10,445,050.00 12,911,250.00 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย 13,295.88 17,597.16 ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 29,839,800.46 27,854,099.59 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 201,821.26 128,715.19 ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 1,104,073.13 1,347,139.70 ราคาตลาด 

ซ้ือเงินลงทุน 1,877,325,668.53 1,791,341,959.14 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 383,940,727.97 558,504,797.76 ราคาตลาด 
    

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   

รายไดเ้งินปันผล 6,548,192.00 2,658,737.44 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือเงินลงทุน - 42,802,136.11 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 15,613,338.37 158,266,633.20 ราคาตลาด 
    

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   

ค่านายหนา้ 1,897,361.73 3,323,606.91 อตัราตลาด 
    

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  

ซ้ือเงินลงทุน 708,903,862.21 65,646,631.15 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 564,716,639.51 172,810,774.60 ราคาตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 32,762,023.80 31,135,670.10 

   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
เงินลงทุน 394,899,500.00 512,750,500.00 
เงินฝากธนาคาร 7,880,832.11 6,447,135.91 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 6,363.37 8,984.41 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 1,152,779.09 1,366,169.17 

   

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
เงินลงทุน 456,034,800.00 385,578,900.00 

   

กองทุนอื่นท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 13,714,154.32 - 

   

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทนุ  

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 
ซ้ือเงินลงทุน 17,358,685,590.01 16,765,061,119.74 
ขายเงินลงทุน 18,036,593,941.47 15,978,462,631.84 
   

6. การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

6.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ี
ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่ง
เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที่ 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทุน 18,565,267,719.81 303,782.08 - 18,565,571,501.89 

ตราสารหน้ี - 4,244,315,939.88 - 4,244,315,939.88 

เงินฝากประจ า - 105,000,000.00 - 105,000,000.00 
     

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

ตราสารทุน 17,951,623,829.45 820,016.00 - 17,952,443,845.45 

ตราสารหน้ี - 4,401,754,522.84 - 4,401,754,522.84 

เงินฝากประจ า - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 
     

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับค านวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ ส้ินวนั
ท าการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับค านวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด 
ณ ส้ินวนัท าการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหุ้นท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว หกัดว้ยราคาใช้
สิทธิ ทั้งน้ีราคาจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 
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- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายุครบก าหนดภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มี
เง่ือนไขการต่ออายุ ค  านวณโดยใชวิ้ธีราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นสาระส าคญั 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินฝากประจ า ค  านวณโดยใชวิ้ธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน  อย่างไรก็ตาม 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ
เก็บหน้ี 

6.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่อยูใ่นประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

                                                                               (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 2,305,697,117.83 - 20,609,190,323.94 22,914,887,441.77 

เงินฝากธนาคาร - 980,155,214.29 - 980,155,214.29 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล - - 19,993,402.32 19,993,402.32 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 197,488,121.85 197,488,121.85 

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 395,790,791.35 395,790,791.35 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 4,061,453.97 4,061,453.97 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 34,815,717.19 34,815,717.19 
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ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

                                                                               (หน่วย : บาท) 

  อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 คงท่ี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 2,089,032,994.48 - 20,435,165,373.81 22,524,198,368.29 

เงินฝากธนาคาร - 670,841,198.80 - 670,841,198.80 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล - - 11,522,020.18 11,522,020.18 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 31,702,453.40 31,702,453.40 

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 46,111,943.08 46,111,943.08 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 12,255,122.54 12,255,122.54 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 33,388,182.41 33,388,182.41 

6.4 ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของตราสารทางการเงิน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้  ้าประกนั 
หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูอ้อกตราสารและหรือผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูค้  ้าประกนั หรือ
คู่สัญญาในการท าธุรกรรม  มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลงจึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระ
ผกูพนัเม่ือครบก าหนด ส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

กองทุนสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง เช่น 
ตราสารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อกหรือรับรอง รับอาวลั ค  ้าประกนัทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือพิจารณาลงทุน
ในตราสารหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีผ่านการพิจารณาคดัเลือก เช่น ท าการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทั รวมถึง
การก าหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนก าหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 

6.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจยัท่ีเขา้มากระทบอาจแบง่ออกไดเ้ป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกบัตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนั
ผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กองทุนไม่สามารถท่ีจะขจดัความเส่ียงให้หมดไปได ้ อยา่งไรก็ตามแนวทางท่ีทางกองทุนใชเ้พื่อช่วยลดความเส่ียงใน
ดา้นปัจจยัเฉพาะ (Specific Risk) สามารถท าไดโ้ดยการกระจายน ้ าหนกัการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพยแ์ละในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยงัคงมีผลตอบแทนท่ีดี และไม่ให้เกิดความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดมาก
จนเกินไป แต่ส าหรับความเส่ียงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจดัหรือลดลงไดเ้น่ืองจากเป็นความ
เส่ียงขั้นพ้ืนฐานท่ีอยูใ่นตราสารทุนของกองทุนประเภทน้ี 

7. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

8. การอนุมติังบการเงิน   

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

7 ม.ิย. 64 PTT Global Chemical PCL 2 1 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

25 ม.ิย. 64 Gulf Energy Development 

PCL 

2 1 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

8 ก.ค. 64 บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ  

งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 64 บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 ส.ค. 64 บรษัิท โอสถสภา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 2 0 0 - 

9 ส.ค. 64 บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการออกหุน้เพิม่ทนุและ 

warrant  

วาระอืน่ๆ งดออกเสยีง 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 4 0 0 - 

12 ต.ค. 64 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 ต.ค. 64  บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 7 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

15 พ.ย. 64 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 7 0 0 - 

19 พ.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 พ.ย. 64 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด 

(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 พ.ย. 64 บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 17 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

24 ธ.ค. 64 บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 5 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ม.ค. 65 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

21 ม.ค. 65 บรษัิท ทา่อากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 ม.ค. 65 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่

วันที ่28 ม.ค. 64 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 ม.ค. 65 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 5 0 0 - 

28 ก.พ. 65 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ 

เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

1 4 0 1 วาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 ม.ีค. 65 บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

(หากม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ีค. 65 บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์

เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 ม.ีค. 65 บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติ

ปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

29 ม.ีค. 65 บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 0 - 

30 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด

(มหาชน) 

1 13 0 0 - 

31 ม.ีค. 65 บรษัิท ฮวิแมนกิา้  จ ากัด 

(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

1 เม.ย. 65 บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

1 เม.ย. 65 บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

1 เม.ย. 65 บรษัิทเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 เม.ย. 65 บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

4 เม.ย. 65 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

7 เม.ย. 65 ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 65 บรษัิท ปตท. น ้ามันและ

การคา้ปลกี จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่อืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท เจ มารท์ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ 

เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ป

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

11 เม.ย. 65 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท แอดเทค ฮับ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงาน 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2564 ประชมุเมือ่วันที ่

12 ม.ีค. 64 งดออกเสยีง 

วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ  

งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอร์

อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 บรษัิท ไทย โซล่าร ์ 

เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 65 ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากัด (มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่2 รับทราบรายงานผล

การด าเนนิงานในรอบปี 2564 

งดออกเสยีง 

วาระที ่9 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 65 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท เอเชยีซอฟท ์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 7 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  

งดออกเสยีง  

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 1 0 วาระที ่8.2.0.0 พลอากาศเอก

ชยันันท ์ธรรมสจุรติ ไม่อนุมัต ิ

ใหด้ ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ 

เนื่องจากเขา้ประชมุกรรมการ

บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% (5 ใน 7) 

22 เม.ย. 65 บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เพือ่พจิารณา 

เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากัด (มหาชน) 

1 8 0 0 - 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สามารถเทลคอม 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรอืงอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 Other businesses 

(if any) งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 65 บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

25 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี 

จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

25 เม.ย. 65 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 65 บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 65 บรษัิท โอสถสภา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ลงวันที ่

28 เม.ย. 64 งดออกเสยีง 

วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน
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ประชุม 
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สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

28 เม.ย. 65 บรษัิทเอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส ์จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

เอกสาร Research และ Indicative Yield 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research  

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research  

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research  

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research  

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

   

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์

เอ็น.ว.ี 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชั่นแนล  

แอสโซซเิอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ 

คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0 -2674 -6488 โทรสาร 0-2679 -5996  

www.bblam.co.th 
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