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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัแกว้ 2 (BKA2) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

ตลาดหุน้โลกค่อนขา้งผันผวนในเดอืนมนีาคม โดย MSCI World Index ปรับตัวลงกอ่นในครึง่แรกของเดอืน จากสงคราม
ระหว่างยูเครน-รัสเซยี ที่มีทีท่ายืดเยื้อกว่าที่คาด และการทยอยประกาศมาตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจากชาตติะวันตก ก่อนที่กลับ
ขึน้มาในครึง่เดือนหลัง และปิดเดือนบวกไดท้ี่ 1.9% จากการที่สงครามนั้นไม่ไดข้ยายวงกวา้งออกไปและความพยายามเจรจา
ระหว่างสองประเทศที่มีมากขึน้ รวมทั้งการใชม้าตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซียของยุโรปนั้นก็ไม่ไดรุ้นแรงมาก เนื่องจากแต่ละ
ประเทศลว้นแต่ใหค้วามสําคัญกับเศรษฐกจิของประเทศตัวเองจงึยังตอ้งพึง่พาพลังงานจากรัสเซยีต่อไป และการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ล่าสุด ซึง่ผลออกมาตามที่ตลาดคาด โดยธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) ไดเ้ริม่ปรับขึน้อัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2561 และส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ว่าจะขึน้อัตราดอกเบี้ย
อย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 ไปที่ 2.75% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ใน Eurodollar Futures 
ที่คาดว่าจะขึน้ไปสูงสุดที่ราว 3% ในปี 2566 นัน้ ก็ไดส้ะทอ้นว่า ตลาดไดค้าดการณ์การขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ไปมากแลว้ 
ขณะที่ภาวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯซึ่งบ่งชี้ถ ึงความกังวลต่อความเสี่ยงของการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในอนาคต 
ก็สะทอ้นว่าเศรษฐกจิอาจไม่สามารถรับการขึน้ดอกเบีย้ที่มากขนาดนัน้ได ้ทําใหใ้นระยะขา้งหนา้ Fed อาจตอ้งชั่งน้ําหนักมากขึน้
ระหว่างการขึน้ดอกเบี้ยเพื่อคุมเงนิเฟ้อใหล้งมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed กับผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิ ซึง่
หลังจากการประชุมในวันที ่16 มีนาคม ที่ผ่านมา ทําใหต้ลาดกลับมาเพิม่น้ําหนักกับหุน้เตบิโตที่ถูกกระทบหนักจากความกังวล
เรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ในชว่งตลอดหลายเดอืนทีผ่า่นมา 

ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ แมใ้นชว่งทีผ่า่นมาตัวเลขเศรษฐกจิยังอยูใ่นเกณฑข์ยายตัวด ีแต่หลายประเทศเริม่มโีมเมนตัมทีจ่ะ
ชะลอตัวลงในไตรมาสสอง โดยสงครามยเูครน-รัสเซยี และมาตรการการคว่ําบาตรของชาตติะวันตก ซึง่ทําใหร้าคาน้ํามัน สนิคา้
โภคภัณฑ ์และอาหารปรับตัวสงูขึน้จากเดมิ สง่ผลกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อ และกําลังซือ้ของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหนา้ ซึง่เศรษฐกจิ
กลุ่มยุโรปมคีวามเชือ่มโยงกับรัสเซยีมากทีส่ดุ ทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ และการนําเขา้พลังงาน จงึจะไดร้ับผลกระทบทางเศรษฐกจิ
จากประเด็นดังกล่าวมากที่สุด ขณะที่การล็อกดาวน์เมืองเซนิเจิน้ของจีนเพื่อควบคุมสถานการณ์โควดิในประเทศก็เป็นปัจจัยที่
กระทบภาคการผลติและภาคการส่งออกของจีนในช่วงสัน้ขา้งหนา้ แต่การหนุนจากนโยบายการเงนิและการคลังจากทางภาครัฐ 
และการไม่เขา้ร่วมการคว่ําบาตรทางการคา้กับรัสเซยี จะทําใหจ้นีน่าจะยังรักษาโมเมนตัมการเตบิโตไวใ้หใ้กลเ้คยีงกับทีร่ัฐบาลจนี
ตัง้เป้าที ่5.5% ไวไ้ด ้ในระยะขา้งหนา้ ตลาดยังคงมคีวามหวังเจรจาสันตภิาพ โดยถา้หากมสีัญญาณเชงิบวกมากขึน้ทีจ่ะสามารถ
หาขอ้สรุปร่วมกันได ้ก็อาจจะช่วยทําใหต้ลาดหุน้โลกเคลือ่นไหวในทศิทางที่ผ่อนคลายมากขึน้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกจิและอัตรา
เงนิเฟ้อในระยะถัดไป ยังคงเป็นสิง่ทีจ่ะมผีลตอ่ท่าทขีองนโยบายการเงนิของ Fed ทีจ่ะมกีารประชมุครัง้ถัดไปในเดอืนพฤษภาคม 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวในทศิทางเดยีวกันกับตลาดหุน้โลก โดยปรับขึน้ได ้0.6% ในเดอืนมนีาคม โดยผันผวนไปตาม
ปัจจัยภายนอกขา้งตน้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทยกําลังกลับเขา้สู่ภาวะปกตมิากขึน้ และ
กระแสเงนิลงทนุไหลเขา้จากตา่งชาต ิโดยมซีือ้สทุธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่4 ที ่3.4 หมืน่ลา้นบาท ดา้นผลประกอบการ
บรษัิทจดทะเบยีนในไตรมาส 1 มีแนวโนม้ดขีึน้ QoQ และ YoY ขณะที่แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในระยะขา้งหนา้ จะช่วยหนุน
การเศรษฐกจิในประเทศได ้อย่างไรก็ด ีตลาดอาจมี Upside จํากัดในช่วงสัน้จากความเสีย่งของเศรษฐกจิโลกที่มีโมเมนตัมการ
เตบิโตที่ชะลอลง และแนวโนม้ความเขม้งวดทางการเงนิโลก โดยแมว้่าตลาดจะไดร้ับรูแ้ละอยู่ในคาดการณ์ของตลาดไปมากแลว้ 
แต่ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิ ซึง่ทําใหก้ารลงทุนจะตอ้งมีความ Selective มากขึน้ กลยุทธก์ารลงทุน เนน้
ลงทนุหุน้หุน้ทีม่แีนวโนม้ผลประกอบการด ีและไดร้ับผลกระทบจากตน้ทนุการผลติทีส่งูขึน้ไมม่าก เชน่ หุน้ทีม่คีวามสามารถในการ
ปรับราคา หรอื หุน้คณุภาพทีม่คีวามตา้นทานต่อภาวะเศรษฐกจิ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 กองทุน BKA2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที ่
3 มีนาคม 2565 เท่ากับ 825.55 ลา้นบาท หรือ 37.7075 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลา
หนึง่ปี คดิเป็นรอ้ยละ 10.58 

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะบรหิาร
กองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 
 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรพัยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 

 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 
  กองทุนเปิดบัวแกว้ 2 เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 10,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หน่วยลงทุน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ
ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 กองทุนเนน้การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบรษัิทที่มีแนวโนม้การเตบิโตทางธุรกจิสูงหรือ 
มปัีจจัยพืน้ฐานด ีโดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ของกองทุน ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และตราสาร
ทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

  บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวแกว้ 2 ตามขอ้บังคับที่กําหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ. ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่
เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
และการชําระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน 

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

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เลกิกองทนรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐาน
วา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน 
ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตุ
เลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ส.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่25 ก.พ. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ก.พ. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  34.6809   35.8479   33.7594   36.2952   34.3296   19.8933  

ผลการดําเนนิงานของ BKA2 7.73 4.22 10.58 0.97 1.71 6.50 

เกณฑม์าตรฐาน3 7.84 3.81 15.82 3.82 4.77 7.15 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

10.934 10.774 11.40 17.51 14.69 14.38 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.814 10.184 11.27 19.46 16.25 15.71 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   826,859,072.62  100.16  

  หุน้สามญั       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน)  18,579,600.00  2.25  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)  7,391,325.00  0.90  

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  28,282,800.00  3.43  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  26,778,600.00  3.24  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  30,649,590.00  3.71  

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) - 6,074,576.00  0.74  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน)  2,552,000.00  0.31  

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน)  45,491,875.00  5.51  

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 3,580,200.00  0.43  

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)  18,940,600.00  2.29  

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  21,825,421.01  2.64  

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง      

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)  6,195,460.00  0.75  

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  12,672,800.00  1.54  

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน)  3,302,600.00  0.40  

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน)  13,215,150.00  1.60  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 2,413,855.50  0.29  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  17,157,000.00  2.08  

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน)  11,237,964.00  1.36  

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน)  8,599,500.00  1.04  

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  11,693,360.00  1.42  

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  8,215,375.00  1.00  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

15,720,650.00  1.90  

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน)  23,149,920.00  2.80  

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)  14,904,850.00  1.81  

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จํากัด (มหาชน)  19,243,015.00  2.33  

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน)  9,401,250.00  1.14  

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน)  1,275,750.00  0.15  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

20,401,500.00  2.47  

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

11,895,394.00  1.44  

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)  13,504,400.00  1.64  

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

3,687,225.00  0.45  

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 4,647,200.00  0.56  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,976,400.00  0.24  

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน)  3,529,040.00  0.43  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

17,636,675.00  2.14  

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน)  25,606,375.00  3.10  

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

5,601,664.00  0.68  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน)  9,117,150.00  1.10  

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

31,084,560.00  3.77  

        บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน)  9,018,000.00  1.09  

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน)  1,299,300.00  0.16  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน)  28,291,992.00  3.43  

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน)  8,371,015.00  1.01  

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน)  9,468,270.00  1.15  

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

211,726.50  0.03  

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  6,975,565.00  0.84  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  22,872,975.00  2.77  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั 
CG Scoring 

มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

% NAV 

    

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

811,580.00  0.10  

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน)  8,119,616.80  0.98  

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 10,776,825.00  1.31  

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

1,234,392.00  0.15  

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

562,060.00  0.07  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน)  7,407,075.00  0.90  

    บรกิารเฉพาะกจิ       

        บรษัิท เอสไอเอสบ ีจํากัด (มหาชน) - 13,002,080.00  1.57  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 8,144,500.00  0.99  

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  10,068,300.00  1.22  

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ       

        บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,396,764.00  0.17  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  50,304,275.00  6.09  

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

20,855,700.00  2.53  

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - 2,950,900.00  0.36  

        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน)  1,275,780.00  0.15  

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด (มหาชน)  7,496,120.00  0.91  

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  9,328,690.00  1.13  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 5,901,434.34  0.71  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 43,481,467.47  5.27  

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   825,553,801.90  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   37.7075  
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีมกัน การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good) 

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

 5.90   0.72  

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีไ่ม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื เชน่ ธรุกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคนื เป็นตน้ 

- - 

5. กลุม่ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  
เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุ 
ในเดอืนมนีาคม 2565 

- - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ 

ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคา

ตลาด 

1.เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 1,825,644.56 

2.เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 41,655,822.91 

3.เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด 
(มหาชน) 

- - AAA - 5,901,434.34 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 12,497.52 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 249.95 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 999.80 0.120 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 3,526.62 0.423 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 282.77  0.034  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 14,030.04 1.684 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKA2 l 13



 

 

ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขาย
ทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   
PTR =  1,038,900,833.85  
   833,085,008.16  
   
PTR = 1.25 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูคา่การซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธ์
การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management 
จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขาย
เปลีย่นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 12.91 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 12.35 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 8.93 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 8.46 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 8.03 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 6.64 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.62 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.48 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.29 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.57 

11 อืน่ๆ 20.72 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 3,773,478.06 บาท 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัแกว้ 2 (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัแกว้ 2 ณ วนัที่ 3 มีนาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน 

และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบญัชีสาํหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด  

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี

ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบ

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

(นางสาวรฐาภทัร ล้ิมสกุล)                                   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508 

 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2565 
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4, 5 773,261,503.05       834,753,658.00       

เงินฝากธนาคาร 5 41,938,697.28         42,980,720.61         

ลูกหนี�

จากเงินปันผลและดอกเบี�ย 5 4,236,665.63           2,416,373.12           

จากการขายเงินลงทุน 5 11,163,362.41         24,184,918.72         

รวมสินทรัพย์ 830,600,228.37       904,335,670.45       

หนี�สิน 6

เจา้หนี�

จากการซื�อเงินลงทุน 5 3,677,162.36           24,595,072.57         

จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 63,993.39                670,212.06              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 1,257,232.48           1,377,862.84           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,299.68                  1,716.09                  

หนี� สินอื�น 44,738.56                41,905.61                

รวมหนี� สิน 5,046,426.47           26,686,769.17         

สินทรัพย์สุทธิ 825,553,801.90       877,648,901.28       

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 218,935,884.04       251,603,334.29       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (299,297,721.02) (214,693,443.59)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 905,915,638.88 840,739,010.58

สินทรัพย์สุทธิ 825,553,801.90       877,648,901.28       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 37.7075                   34.8822                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 21,893,588.4041     25,160,333.4293     

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกจิการเกษตร 18,579,600.00      2.40

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 714,600 18,579,600.00      2.40

ธนาคาร 98,537,801.00      12.75

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 212,700         7,391,325.00         0.96

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 207,200         28,282,800.00      3.66

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 165,300         26,778,600.00      3.46

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 243,000         30,010,500.00      3.88

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4,466,600      6,074,576.00         0.79

พาณิชย์ 92,227,938.25      11.92

บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 70,400           2,552,000.00         0.33

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 661,700         45,491,875.00      5.88

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 91,800           3,580,200.00         0.46

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 1,162,000      18,940,600.00      2.45

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 506,743         21,663,263.25      2.80

บริการรับเหมาก่อสร้าง 6,195,460.00         0.80

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียริ�งแอนดค์อนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 436,300         6,195,460.00         0.80

วสัดุก่อสร้าง 12,672,800.00      1.64

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 452,600         12,672,800.00      1.64

ชิ�นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 16,517,750.00      2.14

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 67,400           3,302,600.00         0.43

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 225,900         13,215,150.00      1.71

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

พลงังานและสาธารณูปโภค 137,448,960.00    17.77

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 516,000         16,641,000.00      2.15

บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) 901,200         11,084,760.00      1.43

บริษทั พลงังานบริสุทธิ�  จาํกดั (มหาชน) 94,500           8,599,500.00         1.11

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,489,600      11,693,360.00      1.51

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 114,500         8,100,875.00         1.05

บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 311,300         15,720,650.00      2.03

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 567,400         22,696,000.00      2.94

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 97,100           14,613,550.00      1.89

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ�ง จาํกดั (มหาชน) 2,126,300      19,243,015.00      2.49

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 172,500         9,056,250.00         1.17

แฟชั�น 1,275,750.00         0.16

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 56,700           1,275,750.00         0.16

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 53,854,025.00      6.97

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 101,500         20,401,500.00      2.64

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) 247,100         11,613,700.00      1.50

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 259,700         13,504,400.00      1.75

บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 63,300           3,687,225.00         0.48

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 118,400         4,647,200.00         0.60

อาหารและเครื�องดื�ม 63,467,304.00      8.21

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,300           1,976,400.00         0.26

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 142,300         3,529,040.00         0.46

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 325,100         17,636,675.00      2.28

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 806,500         25,606,375.00      3.31

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,308,800      5,601,664.00         0.72

บริษทั นํ� ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 274,200         9,117,150.00         1.18

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแพทย์ 41,401,860.00      5.36

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 1,263,600      31,084,560.00      4.02

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 54,000           9,018,000.00         1.17

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 106,500         1,299,300.00         0.17

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 52,498,391.50      6.79

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 116,900         27,822,200.00      3.60

บริษทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 170,200         8,212,150.00         1.06

บริษทั อินทชั โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 119,700         9,276,750.00         1.20

บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 30,685           211,726.50            0.03

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 1,381,300      6,975,565.00         0.90

ประกนัภัยและประกนัชีวติ 22,872,975.00      2.96

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 561,300         22,872,975.00      2.96

สื�อและสิ�งพมิพ์ 8,931,196.80         1.16

บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 34,100           811,580.00            0.11

บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 996,272         8,119,616.80         1.05

บรรจุภัณฑ์ 12,011,217.00      1.55

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 189,900         10,776,825.00      1.39

บริษทั ทีพีบีไอ จาํกดั (มหาชน) 270,700         1,234,392.00         0.16

ของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์ 562,060.00            0.07

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี�  จาํกดั (มหาชน) 71,600           562,060.00            0.07

ปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ 7,163,650.00         0.93

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 139,100         7,163,650.00         0.93

บริการเฉพาะกจิ 13,002,080.00      1.68

บริษทั เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) 1,428,800      13,002,080.00      1.68

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 18,212,800.00      2.34

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 1,628,900      8,144,500.00         1.05

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 178,200         10,068,300.00      1.29

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 1,396,764.00         0.18

บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 431,100         1,396,764.00         0.18

ขนส่งและโลจสิตกิส์ 82,688,575.00      10.70

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 776,900         50,304,275.00      6.51

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 2,317,300      20,855,700.00      2.70

บริษทั เคอรี�  เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 128,300         2,950,900.00         0.38

บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 193,300         1,275,780.00         0.17

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 388,400         7,301,920.00         0.94

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

บริการ 9,328,690.00         1.21

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,313,900      9,328,690.00         1.21

รวมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 770,847,647.55    99.69

หลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 229,891         2,413,855.50         0.31

รวมหลกัทรัพย์ไม่จดทะเบียน 2,413,855.50         0.31

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 749,719,844.34 บาท) 773,261,503.05    100.00

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2564

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หุ้นสามญั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร 97,276,960.00         11.66

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 190,900         24,053,400.00         2.88

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 157,100         23,093,700.00         2.77

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 246,600         26,879,400.00         3.22

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 20,043,500    23,250,460.00         2.79

พาณิชย์ 97,387,930.00         11.66

บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 185,100         7,126,350.00           0.85

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 676,800         43,653,600.00         5.23

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 389,900         13,938,925.00         1.67

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 707,300         9,972,930.00           1.19

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 626,100         22,696,125.00         2.72

วสัดุก่อสร้าง 48,151,450.00         5.77

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 73,100           27,266,300.00         3.27

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 657,800         20,885,150.00         2.50

ชิ�นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 39,011,900.00         4.67

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 313,600         16,856,000.00         2.02

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 388,700         22,155,900.00         2.65

พลงังานและสาธารณูปโภค 165,020,818.75       19.76

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 407,800         11,418,400.00         1.37

บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) 920,000         13,708,000.00         1.64

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 857,000         7,670,150.00           0.92

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 56,000           4,298,000.00           0.51

บริษทั ปตท. นํ� ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 232,085         6,904,528.75           0.83

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2564

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,902,600      78,006,600.00         9.34

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 131,300         14,902,550.00         1.79

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ�ง จาํกดั (มหาชน) 977,900         9,387,840.00           1.12

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 309,500         18,724,750.00         2.24

แฟชั�น 10,240,950.00         1.23

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 509,500         10,240,950.00         1.23

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 12,025,290.00         1.44

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 549,100         12,025,290.00         1.44

อาหารและเครื�องดื�ม 57,531,771.00         6.90

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 428,200         1,147,576.00           0.14

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 697,700         9,558,490.00           1.15

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 202,400         11,688,600.00         1.40

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 644,100         19,806,075.00         2.37

บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 1,015,300      15,331,030.00         1.84

การแพทย์ 48,777,975.00         5.84

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 1,766,500      36,919,850.00         4.42

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 49,200           6,494,400.00           0.78

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 208,300         5,363,725.00           0.64

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 35,000,877.25         4.19

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 161,600         27,472,000.00         3.29

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 244,300         1,282,575.00           0.15

บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 65,385           382,502.25              0.05

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 505,500         5,863,800.00           0.70

ประกนัภัยและประกนัชีวติ 30,661,680.00         3.68

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 993,700         25,339,350.00         3.04

บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 1,364,700      5,322,330.00           0.64

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2564

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

สื�อและสิ�งพมิพ์ 25,944,250.00         3.10

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี� จาํกดั (มหาชน) 627,600         5,773,920.00           0.69

บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 2,139,100      15,615,430.00         1.87

บริษทั วจีีไอ จาํกดั (มหาชน) 650,700         4,554,900.00           0.54

บรรจุภัณฑ์ 1,894,900.00           0.23

บริษทั ทีพีบีไอ จาํกดั (มหาชน) 270,700         1,894,900.00           0.23

ของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์ 1,135,360.00           0.14

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี�  จาํกดั (มหาชน) 88,700           1,135,360.00           0.14

ปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ 30,276,532.00         3.63

บริษทั เคมีแมน จาํกดั (มหาชน) 647,400         1,087,632.00           0.13

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 384,200         24,780,900.00         2.97

บริษทั วนิีไทย จาํกดั (มหาชน) 121,600         4,408,000.00           0.53

บริการเฉพาะกจิ 8,902,840.00           1.07

บริษทั เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) 967,700         8,902,840.00           1.07

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,630,620.00           0.43

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 163,300         2,335,190.00           0.28

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 446,700         1,295,430.00           0.15

การท่องเที�ยวและสันทนาการ 8,688,024.00           1.04

บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,161,200      8,688,024.00           1.04

ขนส่งและโลจสิตกิส์ 106,105,650.00       12.71

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 844,700         57,439,600.00         6.88

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 573,100         4,470,180.00           0.53

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 960,200         8,017,670.00           0.96

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 2,054,600      19,518,700.00         2.34

บริษทั เคอรี�  เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 302,900         16,659,500.00         2.00

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 3 มนีาคม 2564

ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

บริการ 7,087,880.00           0.85

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 897,200         7,087,880.00           0.85

รวมหุ้นสามญั 834,753,658.00       100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 817,176,242.96 บาท) 834,753,658.00       100.00

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 5 21,463,560.39         20,681,780.64         

รายไดด้อกเบี�ย 5 106,519.73              266,150.78              

รายไดอื้�น -                           45,567.57                

รวมรายได้ 21,570,080.12         20,993,498.99         

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 13,372,348.08         13,162,271.56         

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 267,446.79              263,245.45              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,069,787.85           1,052,981.64           

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 59,200.00                59,500.00                

ค่าใชจ่้ายอื�น 5 232,852.17              307,921.93              

รวมค่าใชจ่้าย 15,001,634.89         14,845,920.58         

รายได้สุทธิ 6,568,445.23           6,147,578.41           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 52,657,405.15 (96,138,187.84)

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,964,243.67 193,077,839.40

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและที�ยงัไม่เกดิขึ�น 58,621,648.82 96,939,651.56

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 65,190,094.05 103,087,229.97

หกั ภาษีเงินได้ 3 (13,465.75) (15,260.76)

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 65,176,628.30 103,071,969.21

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 3 มนีาคม 2565

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 65,176,628.30         103,071,969.21

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 60,868,754.24 101,739,024.45

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (178,140,481.92) (180,967,391.95)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (52,095,099.38) 23,843,601.71

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 877,648,901.28       853,805,299.57

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 825,553,801.90       877,648,901.28       

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 25,160,333.4293     27,676,735.1085     

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 1,717,592.1906       3,388,640.4607       

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (4,984,337.2158) (5,905,042.1399)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 21,893,588.4041     25,160,333.4293     

หน่วย

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 3 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบวัแกว้ 2 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2537 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000 ลา้นหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการ

กองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็น

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายท่ีจะ

ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ี

เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบญัชีไม่ได้

กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซ้ือ

ขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น 

โดยผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 1,038,900,833.85  1,255,407,436.33 

ขายเงินลงทุน 1,159,031,385.70  1,356,819,890.06 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,372,348.08  13,162,271.56  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)      

- ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์      

ซ้ือเงินลงทนุ 36,918,457.44  18,671,867.32  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 33,354,585.17  19,762,452.39  ราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล 873,900.00  1,008,500.00  ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

- ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์      

ซ้ือเงินลงทนุ 19,990,435.60  14,984,962.70  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  29,969,636.10  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 2,151.83  2,140.98  ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,069,787.85  1,052,981.64  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 35,995.69  32,021.00    ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน ๆ 73,780.23  107,549.54    ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 206,666.01  333,645.15  ตามอตัราท่ีคดิกบัลูกคา้ทัว่ไป 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

- ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์

ซ้ือเงินลงทนุ 29,335,347.28  32,269,162.52  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 48,059,631.12  26,116,197.88  ราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล 236,877.00  129,282.40  ตามท่ีประกาศจ่าย 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

ซ้ือเงินลงทนุ -  9,974,653.40  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 9,995,837.30  -  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,123,052.36  1,244,609.62 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

เงินลงทุน 28,282,800.00  24,053,400.00 

เงินฝากธนาคาร 1,889,305.98  2,765,574.19 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 331.97  389.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 46,325.42  42,104.38 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)    

เงินลงทุน 22,872,975.00  25,339,350.00 
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 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)    

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  12,574,166.58 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 1,263,306.86  - 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือ

ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 770,847,647.55  2,413,855.50  -  773,261,503.05 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารทุน 834,753,658.00  -  -  834,753,658.00 
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เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอ้างอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจัด

ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่องท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีจดัตั้งขึ้น

อยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงสาํหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง

ไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี

สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ย ตราสารทุนท่ีอยู่ระหว่างการเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  773,261,503.05  773,261,503.05 

เงินฝากธนาคาร 41,938,697.28  -  -  41,938,697.28 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  4,236,665.63  4,236,665.63 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  11,163,362.41  11,163,362.41 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  3,677,162.36  3,677,162.36 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 

หน่วยลงทนุ - 

 

- 

 

63,993.39 

 

63,993.39 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  1,257,232.48  1,257,232.48 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  3,299.68  3,299.68 

หน้ีสินอ่ืน -  -  44,738.56  44,738.56 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  834,753,658.00  834,753,658.00 

เงินฝากธนาคาร 42,980,720.61  -  -  42,980,720.61 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  2,416,373.12  2,416,373.12 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ -  -  24,184,918.72  24,184,918.72 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  24,595,072.57  24,595,072.57 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนื 

หน่วยลงทนุ - 

 

- 

 

670,212.06 

 

670,212.06 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  1,377,862.84  1,377,862.84 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,716.09  1,716.09 

หน้ีสินอ่ืน -  -  41,905.61  41,905.61 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง

การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน 

จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทนุในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความ

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้น

บวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะทาํให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้
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การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท

เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 
สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ 
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ 
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

29 ม.ีค. 64 บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 64 บรษัิท ชนิ คอรป์อเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 9 0 0  

2 เม.ย. 64 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 เม.ย. 64 บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่6 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

5 เม.ย. 64 บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 64 บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 1 9 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 64 บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี 
จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 12 0 0 - 

8 เม.ย. 64 บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 64 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

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

1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 1 14 0 1 วาระที ่10 ปรกึกจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 0 - 

12 เม.ย. 64 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 15 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 64 บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ 
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ 
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

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

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

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

1 15 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

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

1 8 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่21 
พฤษภาคม 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

22 เม.ย. 64 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 9 1 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท เคมแีมน จํากัด (มหาชน) 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 1 11 0 0 - 

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

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 1 1 วาระที ่5.3.0.0 ไมอ่นุมัต ิ
เนื่องจาก พญ.สนาธร รัตนภมูภิญิโญ เขา้
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 9 0 1 วาระที ่ 8 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

23 เม.ย. 64 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ 
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ 
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

24 เม.ย. 64 บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

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

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วารที ่9 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

27 เม.ย. 64 บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 16 0 1 วาระที ่14 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสป์ระจําปี 
2563 (E-AGM) เมือ่วันจันทรท์ ี27 เมษายน 
2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด 
(มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 64 บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

1 10 2 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ิ
นายปณติ ตลุยวั์ฒนจติ กลับเขา้มาดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึง่  เนือ่งจากเขา้ร่วมประชมุ
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่5.5.0.0 ไมอ่นุมัต ิ
ม.ล. ประสบชยั เกษมสันต ์กลับเขา้มาดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากเขา้ร่วมประชมุ
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ(ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 64 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

30 เม.ย. 64 บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่11 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ 
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ 
การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออกเสยีง 

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

1 8 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 64 บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

26 ส.ค. 64 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 1 1 0 1 วาระที ่2 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 1 4 0 0   

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

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

15 พ.ย. 64 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 7 0 0 - 

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

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 ม.ค. 65 บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 
(Soft Commission) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 11 มนีาคม 2565
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 
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