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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัแกว้ปนัผล (BKD) 

ตลาดหุน้ท่ัวโลก ส่วนใหญ่มีการย่อตัวในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยหลังจากการประชุมของคณะกรรมการก าหนด

นโยบายการเงนิ (FOMC) ในวันที่ 13-14 ธันวาคม ซึง่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีท่าที่ในการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องแมจ้ะมี

มุมมองต่อเศรษฐกจิที่ลดลง ท าใหนั้กลงทุนเกดิความกังวลว่า การขึน้ดอกเบีย้ของ Fed จะท าใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยของ

สหรัฐฯ ในปี 2566 ซึง่ US 10 years bond yield พลกิกลับไปสูงขึน้จาก 3.45% เป็น 3.80% และท าใหด้ัชนี S&P500 ปรับตัว

ลดลง 5.9% ในเดอืนธันวาคม ซึง่จะสังเกตไดว้่า ตลาดหุน้สหรัฐฯ เริม่เปลีย่นมาตอบสนองเชงิลบต่อตัวเลขเศรษฐกจิที่เตบิโต 

นอ้ยกวา่คาด (แตเ่ดมิจะตอบสนองดา้นบวกเพราะคาดวา่การชะลอตัวจะท าให ้Fed ชะลอการขึน้ดอกเบีย้) ถงึตัวเลขเงนิเฟ้อจะผ่าน

จุดสงูสดุไปแลว้และมสีญัญาณลดลง ซึง่ลดแรงกดดันดา้นตน้ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนลง แตด่ัชนีทางเศรษฐกจิ PMI ตา่งๆ ลา่สดุ

ของสหรัฐฯ และยุโรปนัน้แสดงการชะลอตัวลงต่อเนื่อง ท าใหนั้กลงทุนหันมาเพิม่ความกังวลกับแนวโนม้รายไดข้องบรษัิทในปี 

2566 แทน โดยเฉพาะบรษัิททีเ่ตบิโตสงู ว่ารายไดอ้าจชะลอลงมากกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ส านักวจัิยเศรษฐกจิส่วนใหญ่คาดว่า 

ถงึแมจ้ะเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐฯ แตก่ารหดตัวนัน้คงจะไม่ไดรุ้นแรง ซึง่เชือ่วา่ราคาหุน้ทีป่รับตัวลดลงมามากในปี 2565 นัน้ 

ไดส้ะทอ้นการคาดการณ์การเกดิเศรษฐกจิถดถอยแบบเล็กนอ้ยไปพอสมควรแลว้ และการปรับตัวลงของดัชนีในชว่งหลังเกดิจาก

ปัจจัยรายตัวของบางบรษัิทขนาดใหญม่ากกวา่ทีจ่ะเป็นการปรับตัวลดลงทัง้กระดานเหมอืนทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้ ซึง่ตอ้งตดิตามตอ่ไปว่า 

ภาวะทีแ่ทจ้รงินัน้ การชะลอตัวของเศรษฐกจิสหรัฐฯ จะรุนแรงมากนอ้ยเพยีงใด 

แตใ่นชว่งเวลาเดยีวกัน SET Index กลับสามารถปรับตัวขึน้ได ้2% สวนทางกับตลาดหุน้โลก เนื่องดว้ยความคาดหวังการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในปี 2566 หลังจากประเทศจนีเตรยีมเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ซึง่จากการคาดการณ์ของส านักวจัิยเศรษฐกจิ

หลายแห่งมีมุมมองว่า เศรษฐกจิไทยนัน้จะเตบิโตไดม้ากกว่าเศรษฐกจิโลก ซึง่คาดว่าจะช่วยใหต้ลาดหุน้ไทยมีความแข็งแกร่ง

มากกว่าตลาดหุน้โลก โดยเฉพาะในภาวะทีเ่กดิความผันผวนในดา้นลบ แต่ดว้ย Valuation ของหุน้ไทยทีไ่ม่ไดถู้กมากนัก เพราะ

บางธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับการเปิดเมือง ราคาหุน้ไดส้ะทอ้นการฟ้ืนตัวไปพอสมควร จงึคาดว่า SET Index น่าจะทยอยปรับตัวใน

ลักษณะ Side-ways up ซึง่สนับสนุนโดยกระแสเงนิทุนจากนักลงทุนต่างชาต ิการฟ้ืนตัวของการบรโิภคในประเทศ และการลงทุน

ทีม่ากขึน้ของภาคเอกชน โดยเฉพาะจากต่างประเทศทีจ่ะมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้สูภ่มูภิาคอาเซยีนมากขึน้ และประเทศไทยก็จะ

ไดร้ับอานสิงสไ์ปดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจ ยังคงเกีย่วขอ้งกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ และการท่องเทีย่ว โดยเนน้

ตัวทีย่ังม ีValuation ไมไ่ดส้งูมากนัก เชน่ ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละนคิมอุตสาหกรรม ธรุกจิการแพทย ์ธรุกจิธนาคาร 

เป็นตน้ 

ส าหรับการลงทนุตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2565 กองทนุ BKD มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่31 

ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,824.00 ลา้นบาท หรอื 3.4556 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยมผีลการด าเนินงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลา

หนึ่งปีคดิเป็น 5.40% และมีการจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.17566 

บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

Fund Management 

กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

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

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

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ัฒน์ 18 กรกฎาคม 2565 

4. นายดนัย อรุณกติตชิยั 1 สงิหาคม 2565 

5. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

6. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

7. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

8. นางสาวเศรณี นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวแกว้ปันผล เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน 

ก.ล.ต. ใหจ้ัดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 20,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 

2,000 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 นโยบายการลงทนุ กองทนุเนน้การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยข์องบรษัิททีม่แีนวโนม้การเตบิโตทาง

ธุรกจิสงูหรอืมปัีจจัยพืน้ฐานด ีโดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV สว่นทีเ่หลอื

จะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรอืใหค้วามเห็นชอบ รวมถงึ

กองทนุอาจลงทนุใน Derivatives และ/หรอื Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวแกว้ปันผล ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้น

หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท า

หนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ  
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การจัดใหม้เีครือ่งมอืบรหิาร

ความเสีย่งสภาพคล่อง 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้เีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
ดา้นสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมเีครือ่งมอื

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องทีห่ลากหลายเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการสามารถ

เลอืกใชไ้ดต้ามความหนักเบาและความเหมาะสมของ

สถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์วกิฤต 
ตลาดผดิปกต ิและทีส่ าคัญเพือ่รักษาประโยชนข์อง 

ผูล้งทนุโดยรวมและลดความเสีย่งทีธ่รุกจิจัดการลงทนุ
จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งเชงิระบบ (Systemic Risk) 

(1) กลุม่เครือ่งมอืทีก่ าหนดใหผู้ล้งทนุทีท่ าธรุกรรม

เป็นผูร้ับภาระคา่ใชจ่้าย (Pass on Transaction 

Cost tools) ไดแ้ก ่ 

(1.1) การก าหนดค่าธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่

เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาที่

ก าหนด (Liquidity Fee) 

(1.2) การปรับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการ

ค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Swing 

Pricing) 

(1.3) การเพิม่คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution 

Levies - ADLs) 

(2) กลุม่เครือ่งมอืทีก่ าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากัดการ

ท าธรุกรรมของผูล้งทนุในการซือ้และหรอืขายคนื

หน่วยลงทนุ และหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ไดแ้ก ่

(2.1) การก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้

กอ่นการขายคนืหน่วยลงทนุ (Notice 

Period) 

(2.2) การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย

ลงทนุ (Redemption Gate) 

1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ก.ย. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 65 

1 ปี 

ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่29 ธ.ค. 60 

10 ปี 

ต ัง้แต ่28 ธ.ค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทุน2 (บาท) 3.2641  3.2690  3.3942  3.6220  4.8471  5.3231  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BKD 
5.87 5.71 5.40 3.14 -0.14 3.43 

เกณฑม์าตรฐาน3 5.19 7.65 3.53 4.90 2.04 5.05 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

9.024 8.684 9.99 17.66 15.00 14.16 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

9.354 9.604 11.02 19.69 16.69 15.59 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

4 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล 

(บาท/หน่วย) 

1 มกราคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 0.3603 

1 มกราคม 2564 - 30 มถินุายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 0.3603 

1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2565 0.11586 

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 16 มกราคม 2566 0.17566 

หมายเหต ุ: การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะตอ้งไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

และทกุครัง้ทีจ่่ายเงนิปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   3,841,182,245.04 100.45 

  หุน้สามญั       

    ยานยนต ์       

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

 

24,229,205.00 0.63 

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

 

25,620,900.00 0.67 

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

153,224,400.00 4.01 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

66,507,750.00 1.74 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

143,487,000.00 3.75 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 

41,344,866.00 1.08 

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

56,756,025.00 1.48 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

234,909,675.00 6.14 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

23,888,125.00 0.62 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 

 

17,839,920.00 0.47 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

38,895,360.00 1.02 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

46,651,900.00 1.22 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

42,391,440.00 1.11 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

 

34,184,960.00 0.89 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

 

28,830,600.00 0.75 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

33,232,750.00 0.87 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

34,198,875.00 0.89 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) 

 

14,059,500.00 0.37 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

27,658,200.00 0.72 

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บบีจีไีอ จ ากัด (มหาชน) - 2,780,502.00 0.07 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

7,736,400.00 0.20 

        บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) 

 

42,957,300.00 1.12 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

51,486,900.00 1.35 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

83,046,275.00 2.17 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

124,002,550.00 3.24 

        บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

 

86,679,150.00 2.27 

        บรษัิท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

23,200,425.00 0.61 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

37,775,280.00 0.99 

        บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

35,413,200.00 0.93 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

67,067,000.00 1.75 

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

33,423,250.00 0.87 

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

 

12,454,500.00 0.33 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

19,326,800.00 0.51 

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

30,863,625.00 0.81 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

65,873,184.00 1.72 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด (มหาชน) - 106,388,800.00 2.78 

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

5,471,046.00 0.14 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

8,620,425.00 0.23 

        บรษัิท ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) - 21,708,390.00 0.57 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

93,189,250.00 2.44 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

40,193,175.00 1.05 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

19,190,225.00 0.50 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

45,229,470.00 1.18 

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

 

86,220,950.00 2.25 

        บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

 

76,960,200.00 2.01 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

26,500,000.00 0.69 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 

 

31,745,888.00 0.83 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

109,921,500.00 2.87 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

42,724,825.00 1.12 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

45,384,375.00 1.19 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

96,973,175.00 2.54 

        บรษัิท ไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) - 52,535,910.00 1.37 

        บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

71,229,600.00 1.86 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

13,460,640.00 0.35 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

38,116,439.23 1.00 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

22,289,080.00 0.58 

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

21,118,500.00 0.55 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

7,148,180.00 0.19 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

 

39,973,500.00 1.05 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

21,821,920.00 0.57 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

17,414,460.00 0.46 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

62,338,000.00 1.63 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ       

        บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

 

9,210,825.00 0.24 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

9,340,344.00 0.24 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

244,275,000.00 6.39 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

90,031,620.00 2.35 

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

13,006,960.00 0.34 

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

1,450,610.00 0.04 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

61,532,870.00 1.61 

        บรษัิท วอรกิซ ์สปอรต์ จ ากัด (มหาชน) - 4,800,960.00 0.13 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 149,841,278.56 3.92 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 107,726,601.79 2.82 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 114,099,460.46 2.98 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,823,995,558.45 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   3.4556 
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ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทย จัดท าขึน้โดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน การค านงึถงึ

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับ

ดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564  

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 

   
 

 

 

รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 149.84 3.92 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

107.73 2.82 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมกราคม 2566 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 26/01/23 AAA 40,000,000.00 39,973,373.90 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/02/23 AAA 30,000,000.00 29,973,612.26 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/02/23 AAA 30,000,000.00 29,971,498.34 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/03/23 AAA 50,000,000.00 49,922,794.06 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 8,317,767.52 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 507,767.14 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 101,355,949.17 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 3,917,976.63 

9. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 107,726,601.79 

 

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 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 57,723.06  1.50  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,154.46  0.03  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 4,617.85 0.12  

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 14,942.84 0.39  

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,314.40  0.03  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 64,809.77  1.68  

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 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   
PTR = 4,830,270,391.57 

  3,847,804,163.50 

   
PTR = 1.26 

 

หมายเหต ุ: PTR คอื ความถีข่องการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทุนในชว่งเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ โดยค านวณจากมูลค่าที่ต ่า

กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุน

รวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถ ึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั ้งของผูจั้ดการกองทุนและท าใหม้ีตน้ทุนการซื้อขาย

หลักทรัพยท์ีส่งู จงึตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการซือ้

ขายหลักทรัพยด์ังกลา่ว 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 12.18 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 11.15 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 10.18 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 9.67 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 7.56 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 7.02 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด 5.79 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5.67 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 5.56 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5.27 

11 อืน่ๆ 19.95 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 15,988,837.57 บาท  
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัแกว้ปันผล (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติั
ทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

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

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

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้ โดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวรฐาภทัร ล้ิมสกุล)          
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 16 มกราคม 2566 
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
สินทรัพย์ 8

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม 3, 4, 5 3,619,007,821.96        3,729,658,380.39        
เงินฝากธนาคาร 5 209,324,479.61           211,290,067.85           
หลกัประกนัจากการให้ยืมหลกัทรัพย์ 6 8,280,000.00               -                              
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 5 450,785.85                  109,650.83                  
จากการให้ยืมหลกัทรัพย์ 9,246.55                      -                              
จากการขายเงินลงทุน 14,126,829.91             70,316,782.27             
รวมสินทรัพย์ 3,851,199,163.88        4,011,374,881.34        

หน้ีสิน 8
ภาระผกูพนัท่ีตอ้งคืนหลกัประกนัจากการให้ยืมหลกัทรัพย์ 6 8,280,000.00               -                              
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 7,884,113.73               23,005,360.18             
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,123,558.56               3,498,636.45               

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 5,535,253.68               5,841,781.21               
เจา้หน้ีจากการแบ่งปันส่วนทุน 3,189,470.40               3,189,470.40               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,062.01                    16,435.58                    
หน้ีสินอ่ืน 176,147.05                  208,594.13                  

รวมหน้ีสิน 27,203,605.43             35,760,277.95             
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,823,995,558.45        3,975,614,603.39        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11,066,053,123.59      11,713,439,973.84      
ขาดทุนสะสม

บญัชีปรับสมดุล (4,762,611,359.50)      (5,189,361,752.22)      
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน (2,479,446,205.64)      (2,548,463,618.23)      
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,823,995,558.45        3,975,614,603.39        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 3.4556                         3.3940                         
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 1,106,605,312.3591    1,171,343,997.3839    

บาท
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์ 24,229,205.00          0.67
บริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 4,704,700        24,229,205.00          0.67

ธนาคาร 430,184,916.00        11.89
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 833,200           25,620,900.00          0.71
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,035,300        153,224,400.00        4.23
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 450,900           66,507,750.00          1.84
บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จ  ากดั (มหาชน) 1,341,000        143,487,000.00        3.97
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 29,322,600      41,344,866.00          1.14

พาณชิย์ 461,332,445.00        12.75
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,610,100        56,756,025.00          1.57
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 3,441,900        234,909,675.00        6.49
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 516,500           23,888,125.00          0.66
บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1,205,400        17,839,920.00          0.49
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,736,400        38,895,360.00          1.08
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 3,009,800        46,651,900.00          1.29
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 1,059,786        42,391,440.00          1.17

บริการรับเหมาก่อสร้าง 34,184,960.00          0.94
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,513,600        34,184,960.00          0.94

วสัดุก่อสร้าง 96,262,225.00          2.66
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 84,300             28,830,600.00          0.80
บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 216,500           33,232,750.00          0.92
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,013,300        34,198,875.00          0.94

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 41,717,700.00          1.15
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 273,000           14,059,500.00          0.39
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 594,800           27,658,200.00          0.76

พลังงานและสาธารณูปโภค 495,077,982.00        13.68
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 455,820           2,780,502.00            0.08
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 245,600           7,736,400.00            0.21
บริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) 4,211,500        42,957,300.00          1.19
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 705,300           51,486,900.00          1.42
บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1,503,100        83,046,275.00          2.29
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,729,400        124,002,550.00        3.43
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 491,100           86,679,150.00          2.40
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 542,700           23,200,425.00          0.64
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 3,530,400        37,775,280.00          1.04
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 629,568           35,413,200.00          0.98

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 335,397,159.00        9.27
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 368,500           67,067,000.00          1.85
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 941,500           33,423,250.00          0.92
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 180,500           12,454,500.00          0.35
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 508,600           19,326,800.00          0.54
บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 633,100           30,863,625.00          0.85
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 15,834,900      65,873,184.00          1.82
บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 3,606,400        106,388,800.00        2.94

อาหารและเคร่ืองด่ืม 233,601,981.00        6.46
บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) 1,860,900        5,471,046.00            0.15
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 89,100             8,620,425.00            0.24
บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 723,613           21,708,390.00          0.60
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,586,200        93,189,250.00          2.58
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,246,300        40,193,175.00          1.11
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 679,300           19,190,225.00          0.53
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,676,300        45,229,470.00          1.25

การแพทย์ 221,427,038.00        6.12
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 4,205,900        86,220,950.00          2.38
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2,653,800        76,960,200.00          2.13
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 125,000           26,500,000.00          0.73
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 8,626,600        31,745,888.00          0.88
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 198,030,700.00        5.47
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 563,700           109,921,500.00        3.04
บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 913,900           42,724,825.00          1.18
บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 587,500           45,384,375.00          1.25

ประกันภัยและประกันชีวติ 220,738,685.00        6.10
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 3,372,980        96,973,175.00          2.68
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 3,525,900        52,535,910.00          1.45
บริษทั ทีคิวเอ็ม อลัฟา จ  ากดั (มหาชน) 1,826,400        71,229,600.00          1.97

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 73,517,798.40          2.03
บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 773,600           13,460,640.00          0.37
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 4,969,484        37,768,078.40          1.04
บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 5,065,700        22,289,080.00          0.62

บรรจุภัณฑ์ 28,266,680.00          0.78

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 370,500           21,118,500.00          0.58
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 1,447,000        7,148,180.00            0.20

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 39,973,500.00          1.10
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 846,000           39,973,500.00          1.10

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 101,574,380.00        2.81
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 1,881,200        21,821,920.00          0.61
บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2,764,200        17,414,460.00          0.48
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 878,000           62,338,000.00          1.72

การท่องเทีย่วและสันทนาการ 9,210,825.00            0.25
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 183,300           9,210,825.00            0.25

ขนส่งและโลจิสติกส์ 358,104,534.00        9.90
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 3,052,400        9,340,344.00            0.26
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3,257,000        244,275,000.00        6.75
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,186,900        90,031,620.00          2.49
บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 706,900           13,006,960.00          0.36
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 90,100             1,450,610.00            0.04
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ 61,532,870.00          1.70
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,214,650        61,532,870.00          1.70

สินค้าอุปโภคบริโภค 4,800,960.00            0.13
บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 666,800           4,800,960.00            0.13

รวมหุ้นสามัญ 3,469,166,543.40     95.86
พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดท่ี 43/91/65 - CB23126A 26/01/66 40,000             39,973,373.90          1.10
งวดท่ี 44/91/65 - CB23202B 02/02/66 30,000             29,973,612.26          0.83
งวดท่ี 45/91/65 - CB23209A 09/02/66 30,000             29,971,498.34          0.83
งวดท่ี 49/91/65 - CB23309A 09/03/66 50,000             49,922,794.06          1.38

รวมพนัธบัตร 149,841,278.56        4.14

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 3,577,930,123.74 บาท) 3,619,007,821.96     100.00
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์ 31,874,670.00          0.85
บริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 4,704,700        23,993,970.00          0.64
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 361,500           7,880,700.00            0.21

ธนาคาร 412,868,730.00        11.07
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 858,700           104,332,050.00        2.80
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,065,900        151,357,800.00        4.06
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,042,200        132,359,400.00        3.55
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 16,884,000      24,819,480.00          0.66

พาณชิย์ 434,914,616.00        11.67
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 3,638,000        214,642,000.00        5.76
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 655,200           20,966,400.00          0.56
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 6,575,500        95,344,750.00          2.56
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 2,475,273        103,961,466.00        2.79

วสัดุก่อสร้าง 182,163,600.00        4.88
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 288,200           111,245,200.00        2.98
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,216,200        70,918,400.00          1.90

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 101,689,000.00        2.73
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 57,500             23,690,000.00          0.64
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 572,400           50,657,400.00          1.36
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 310,700           27,341,600.00          0.73

พลังงานและสาธารณูปโภค 681,649,426.00        18.28
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,270,500        57,330,125.00          1.54
บริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) 4,211,500        50,538,000.00          1.35
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 6,593,700        48,463,695.00          1.30
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 218,100           19,356,375.00          0.52
บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 470,700           21,534,525.00          0.58
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 8,007,400        30,748,416.00          0.82
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4,877,700        185,352,600.00        4.97
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 787,200           92,889,600.00          2.49
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 12,967,300      127,079,540.00        3.41
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 976,900           48,356,550.00          1.30

แฟช่ัน 45,262,800.00          1.21
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 2,286,000        45,262,800.00          1.21

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 315,214,864.00        8.45
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 491,500           92,647,750.00          2.48
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,269,700        56,184,225.00          1.51
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1,931,300        113,463,875.00        3.04
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 2,107,800        9,232,164.00            0.25
บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 1,196,900        43,686,850.00          1.17

อาหารและเคร่ืองด่ืม 203,494,825.00        5.45
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 159,000           19,000,500.00          0.51
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,645,200        85,550,400.00          2.29
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2,999,900        86,247,125.00          2.31
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั (มหาชน) 1,587,100        12,696,800.00          0.34

การแพทย์ 235,650,600.00        6.32
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 8,676,900        199,568,700.00        5.35
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 255,900           36,081,900.00          0.97

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 161,032,348.80        4.32
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 537,600           123,648,000.00        3.32
บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 361,800           16,552,350.00          0.44
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 157,104           1,170,424.80            0.03
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 4,113,300        19,661,574.00          0.53

ประกันภัยและประกันชีวติ 124,300,899.00        3.33
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 2,952,380        109,976,155.00        2.95
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 4,367,300        14,324,744.00          0.38

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 42,341,097.60          1.14
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 5,534,784        42,341,097.60          1.14
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

บรรจุภัณฑ์ 61,654,550.00          1.65

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 794,200           54,998,350.00          1.47
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 1,447,000        6,656,200.00            0.18

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 3,426,150.00            0.09
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 376,500           3,426,150.00            0.09

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 65,400,500.00          1.75
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1,113,200        65,400,500.00          1.75

บริการเฉพาะกิจ 65,998,340.00          1.77
บริษทั เอสไอเอสบี จ  ากดั (มหาชน) 7,021,100        65,998,340.00          1.77

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 29,050,304.00          0.78
บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 4,743,600        22,010,304.00          0.59
บริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 5,500,000        7,040,000.00            0.19

ขนส่งและโลจิสติกส์ 479,060,195.00        12.85
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4,400,600        268,436,600.00        7.20
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 10,969,100      92,688,895.00          2.49
บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,709,200        51,703,300.00          1.39
บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 1,344,800        66,231,400.00          1.77

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ 42,615,112.50          1.14
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,313,350        42,615,112.50          1.14

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 3,719,662,627.90     99.73
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 204,992           -                            -          
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน -                            -          
พนัธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดท่ี 2/364/64 - CB22203A 03/02/65 10,000             9,995,752.49            0.27

รวมพนัธบัตร 9,995,752.49            0.27

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 3,753,576,214.06 บาท) 3,729,658,380.39     100.00
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 5 90,568,693.44             96,241,596.12             
รายไดด้อกเบ้ีย 5 1,453,678.62               563,239.17                  
รายไดจ้ากการใหย้มืหลกัทรัพย์ 6 271,832.43                  -                              

รวมรายได้ 92,294,204.49             96,804,835.29             
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 61,763,678.19             65,195,147.88             
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,235,273.54               1,303,903.01               
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 4,941,094.31               5,215,611.76               
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 100,900.00                  101,200.00                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 1,267,949.78               2,842,788.19               

รวมค่าใชจ่้าย 69,308,895.82             74,658,650.84             
รายไดสุ้ทธิ 22,985,308.67             22,146,184.45             

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 3
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 116,696,461.82           271,251,708.32           
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 64,995,531.89             284,531,468.47           

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทนุท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 181,691,993.71           555,783,176.79           

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 204,677,302.38 577,929,361.24
หกั ภาษีเงินได้ 3 (141,253.38) (67,760.81)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 204,536,049.00 577,861,600.43

บาท
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน 204,536,049.00           577,861,600.43           
การแบ่งปันส่วนทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 3, 7 (135,518,636.41)         (413,443,924.35)         
การเพ่ิมข้ึนของทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 202,264,683.32           342,498,547.78           
การลดลงของทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (422,901,140.85)         (544,084,834.46)         

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (151,619,044.94)         (37,168,610.60)           
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 3,975,614,603.39        4,012,783,213.99        
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 3,823,995,558.45        3,975,614,603.39        

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 1,171,343,997.3839    1,225,069,567.2093    
บวก : หน่วยลงทนุท่ีขายในระหวา่งปี 60,911,618.6588         102,181,418.9647       
หกั : หน่วยลงทนุท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (125,650,303.6836)     (155,906,988.7901)     
หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 1,106,605,312.3591    1,171,343,997.3839    

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบวัแกว้ปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2537 ปัจจุบนักองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20,000 ลำ้นบำท 
(แบ่งเป็น 2,000 ลำ้นหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนละ 10 บำท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 
(“บริษทัจดักำร”) เป็นผูจ้ดักำรกองทุน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และธนำคำร
กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุน เป็นกองทุนรวม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของโครงกำร โดยมีนโยบำยท่ีจะ
ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรแห่งทุนโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ี
เหลือจะลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก และ/หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น  

กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีสมำคมบริษทัจดักำร
ลงทุนก ำหนดโดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทำงบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทำงบญัชีไม่ได้
ก ำหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

งบกำรเงินของกองทุนไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
กองทุนไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นตรำสำรทุนท่ีมีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยใชร้ำคำซ้ือขำย
คร้ังล่ำสุด ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียนท่ีเป็นตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีประมำณขึ้น โดย
ผูจ้ดักำรกองทุน ซ่ึงพิจำรณำจำกสถำนะทำงกำรเงินของผูอ้อกตรำสำร 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตรำสำรหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำหรืออตัรำผลตอบแทนจำกกำรซ้ือขำยท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิ้ธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรหน้ี ซ่ึงมีอำยุครบก ำหนดภำยใน 90 วนั 
นับตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขกำรต่ออำยุเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีนั้นไม่แตกต่ำงจำกรำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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ก ำไรหรือขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ำยติุธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุนของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

หลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมภำยใตธุ้รกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์

กองทุนไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรให้ยืมหลกัทรัพยใ์นรูปของค่ำธรรมเนียมกำรให้ยืม และไดรั้บชดเชยรำยไดด้อกเบ้ีย
หรือเงินปันผลท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

กำรแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดก ำไรสะสม ณ วนัท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 

รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรำยไดน้บัแต่วนัท่ีประกำศจ่ำยและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ  

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส่วนเกินและส่วนต ่ำมูลค่ำของตรำสำรหน้ีตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ ำหน่ำยน้ีแสดงเป็น
รำยกำรปรับปรุงกบัรำยไดด้อกเบ้ีย 

 รำยไดจ้ำกกำรให้ยืมหลกัทรัพยรั์บรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน 

ภำษีเงินได ้

กองทุนเสียภำษีเงินไดต้ำมประมวลรัษฎำกรจำกรำยไดต้ำมมำตรำ 40 (4) (ก) ในอตัรำร้อยละ 15 ของรำยไดก่้อนหัก
รำยจ่ำย  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชี ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ค่ำใชจ้่ำย และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนในระหว่ำงปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 5,147,155,195.49  4,899,793,869.80 

ขำยเงินลงทุน 5,440,270,391.57  5,606,024,929.08 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่ำงปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกนัท่ีส ำคญักบับริษทัจดักำรและกิจกำรอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำร
เดียวกันกับบริษทัจัดกำรและกองทุน รำยกำรท่ีส ำคัญดังกล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 
มีดังต่อไปน้ี 

 บำท   

 2565  2564  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั     

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 61,763,678.19  65,195,147.88  ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)      

- ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรัพย ์      

ซ้ือเงินลงทนุ 73,280,850.04  150,832,169.63  รำคำตลำด 

ขำยเงินลงทุน 55,871,890.89  143,358,521.96  รำคำตลำด 

รำยไดเ้งินปันผล 4,280,000.00  4,227,350.00  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

- ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรัพย ์      

ซ้ือเงินลงทนุ 199,611,427.45  84,959,920.80  รำคำตลำด 

รำยไดด้อกเบ้ีย 14,190.02  12,075.74  รำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 4,941,094.31  5,215,611.76  ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 94,339.66  138,135.00    รำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมบริกำรอื่น 832,957.29  906,278.15    รำคำตลำด 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)     

- ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรัพย ์     

ซ้ือเงินลงทนุ 67,255,751.43  199,166,951.79  รำคำตลำด 

ขำยเงินลงทุน 52,803,451.76  272,920,690.22  รำคำตลำด 

รำยไดเ้งินปันผล 2,718,430.40  1,162,806.40  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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 บำท   

 2565  2564  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)     

ค่ำนำยหนำ้ 1,121,975.39  1,145,315.75  ตำมอตัรำท่ีคดิกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

กองทุนอื่นท่ีบริหำรโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั 

ซ้ือเงินลงทนุ 24,984,776.50  9,991,637.10  รำคำตลำด 

ขำยเงินลงทุน -  79,970,859.20  รำคำตลำด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี                                                                                                                                            

 บำท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั    

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 5,127,809.69  5,348,599.98 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    

เงินลงทุน 153,224,400.00  104,332,050.00 

เงินฝำกธนำคำร 6,548,970.92  5,697,102.73 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย 331.41  129.76 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนคำ้งจ่ำย 198,833.71  248,964.22 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)    

เงินลงทุน 96,973,175.00  109,976,155.00 

6. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 

กองทุนไดเ้ขำ้ท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจดักำรตกลงจะให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่ผูยื้มเป็นครำว ๆ และได้
เรียกหลักประกันจำกผูย้ืมเพื่อเป็นหลักประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือ
หลกัทรัพยอ์ื่น และตอ้งด ำรงมูลค่ำหลกัประกนัไวไ้ม่น้อยกว่ำมูลค่ำธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพยใ์นอตัรำส่วนท่ีก ำหนดไว้
ในประกำศ ก.ล.ต. และขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำ โดยผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจำกหลกัประกนัทั้งหมดเป็นของ
กองทุน บริษทัจดักำรจะคิดค่ำธรรมเนียมกำรให้ยืมเป็นรำยวนัในอตัรำท่ีไดต้กลงกนั โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหลกัทรัพย์
ท่ีให้ยืมตำมรำคำตลำดของวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัค ำนวณ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 หลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 7.10 ลำ้นบำท และมูลค่ำของเงินสดท่ีน ำมำเป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 8.28 ลำ้นบำท ซ่ึงเงินสดดงักล่ำวกองทุนมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะน ำไปลงทุนเพื่อหำรำยไดใ้ห้กบั
กองทุน โดยไดน้ ำเงินดงักล่ำวฝำกธนำคำรไวต้่ำงหำก เพื่อคืนให้กบัผูย้ืมหลกัทรัพย ์
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7. การแบ่งปันส่วนทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กองทุนไดจ้่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 
      (หน่วย : บำท) 
วนัปิดสมุดทะเบียน  ส ำหรับรอบระยะเวลำ  อตัรำหน่วยละ  รวม 
10 มกรำคม 2565  1 กรกฎำคม 2564 - 31 ธนัวำคม 2564  0.11586  135,518,636.41 
7 กรกฎำคม 2564  1 มกรำคม 2564 - 30 มิถุนำยน 2564  0.3603  413,443,924.35 

8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กองทุนใชร้ำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้กองทุนจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        
ตรำสำรทุน 3,469,166,543.40  -  -  3,469,166,543.40 
ตรำสำรหน้ี -  149,841,278.56  -  149,841,278.56 
 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        
ตรำสำรทุน 3,719,662,627.90  -  -  3,719,662,627.90 
ตรำสำรหน้ี -  9,995,752.49  -  9,995,752.49 

BKD | 33



 

เงินลงทุนต่ำง ๆ ซ่ึงมูลค่ำเงินลงทุนมำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำรอำ้งอิงไวอ้ย่ำงชัดเจนในตลำดท่ีมีสภำพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัที่ 1 นั้นประกอบดว้ยตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนท่ีมีสภำพคล่องท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีจดัตั้งขึ้นอย่ำงเป็น
ทำงกำร กองทุนจะไม่ปรับรำคำท่ีอำ้งอิงส ำหรับเคร่ืองมือเหล่ำน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงซ้ือขำยในตลำดที่ไม่ได้ถูกพิจำรณำว่ำมีสภำพคล่องแต่ถูกประเมินค่ำจำกรำคำตลำดที่มี
กำรอำ้งอิงไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรเสนอรำคำซ้ือขำยโดยผูค้ำ้หรือแหล่งก ำหนดรำคำท่ีเป็นทำงเลือกซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกข้อมูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีประกอบดว้ยตรำสำรหน้ีภำครัฐท่ีอยูใ่น
กลุ่มระดบัลงทุน 

ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียคือควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

ตำรำงต่อไปน้ีไดส้รุปควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำร
เงินของกองทุนตำมมูลค่ำยติุธรรมและจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 

 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม -  -    3,619,007,821.96    3,619,007,821.96 

เงินฝำกธนำคำร   209,324,479.61  -  -    209,324,479.61 
หลกัประกนัจำกกำร 
ให้ยืมหลกัทรัพย ์     8,280,000.00  -  -      8,280,000.00 

ลูกหน้ีจำกเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -    450,785.85    450,785.85 

ลูกหน้ีจำกกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์ -  -    9,246.55    9,246.55 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทนุ -  -    14,126,829.91    14,126,829.91 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ภำระผกูพนัท่ีตอ้งคืนหลกัประกนั 
จำกกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์ -  -    8,280,000.00    8,280,000.00 

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน -  -    7,884,113.73    7,884,113.73 
เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ -  -    2,123,558.56    2,123,558.56 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -    5,535,253.68    5,535,253.68 
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 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีจำกกำรแบ่งปันส่วนทนุ -  -    3,189,470.40    3,189,470.40 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -    15,062.01    15,062.01 

หน้ีสินอ่ืน -  -    176,147.05    176,147.05 
 

 บำท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 มีอตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตำม 
อตัรำตลำด 

 
มีอตัรำ 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม -  -    3,729,658,380.39  3,729,658,380.39 

เงินฝำกธนำคำร 211,290,067.85  -  -    211,290,067.85 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย -  -    109,650.83    109,650.83 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทนุ -  -    70,316,782.27    70,316,782.27 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน -  -    23,005,360.18    23,005,360.18 
เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคนื 
หน่วยลงทนุ -  -    3,498,636.45    3,498,636.45 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -    5,841,781.21    5,841,781.21 

เจำ้หน้ีจำกกำรแบ่งปันส่วนทนุ -  -    3,189,470.40    3,189,470.40 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -    16,435.58    16,435.58 

หน้ีสินอ่ืน -  -    208,594.13    208,594.13 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต   

กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่อำจเกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัที่ระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน เน่ืองจำกกองทุนมีลูกหน้ี อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน 
กองทุนจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเก็บหน้ี 

 

BKD | 35



 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดเน่ืองจำกมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่ำว
ขึ้นอยู่กบัควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สถำนกำรณ์ตลำดเงินและตลำดทุน ซ่ึงสภำวกำรณ์ดงักล่ำวอำจมี
ผลกระทบทำงดำ้นบวกหรือดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีออกตรำสำร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้อกตรำสำรว่ำมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมผนัผวนของตลำดมำกน้อยเพียงใดอนัอำจท ำให้รำคำของตรำสำรเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงได ้

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กองทุนบริหำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนโดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เช่น กำรกระจำย
ประเภทเงินลงทุน และกำรวิเครำะห์ฐำนะของกิจกำรท่ีจะลงทุน 

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2566 กองทุนไดจ้่ำยเงินปันผลในอตัรำหน่วยละ 0.17566 บำท 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  ำนำจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2566 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25651 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

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 ธนัวาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

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 

24 ม.ีค. 65 บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์

เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ม.ีค. 65 บรษัิท ชนิ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 

งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

25 ม.ีค. 65 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ  

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 - 

1 เม.ย. 65 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (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 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี  

งดออกเสยีง 

4 เม.ย. 65 บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

4 เม.ย. 65 บรษัิท พทีที ีโกลบอล  

เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

4 เม.ย. 65 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

4 เม.ย. 65 บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

7 เม.ย. 65 บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 65 ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

7 เม.ย. 65 บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อื

หุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ประชมุ

เมือ่วันที ่27 มกราคม 2565  

งดออกเสยีง 

วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (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 โฮม โปรดักส ์ 

เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

1 12 0 0 - 

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 

8 เม.ย. 65 บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม  

รไีฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (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 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 ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากัด (มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

19 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2564 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 65 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 65 บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

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 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 

รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

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 เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท โรงพยาบาลพระราม

เกา้ จ ากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรอืงอนืๆ (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 น ้ามันพชืไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 0 - 
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วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จ านวน

คร ัง้ที่

เชญิ

ประชุม 

จ านวนคร ัง้ทีล่งมตติามวาระ

การประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก

เสยีง 

23 เม.ย. 65 บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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 ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (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 พรมิา มารนี จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 65 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

29 เม.ย. 65 บรษัิท ฮานา ไมโคร

อเิล็คโทรนคิส ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 10 0 1 - 

24 ม.ิย. 65 บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์

(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 65 บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 

จ ากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 ส.ค. 65 บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด 

(มหาชน) 

1 5 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

18 ส.ค. 65 บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) 

1 7 0 0 - 

1 ก.ย. 65 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

29 ก.ย. 65 บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ 

เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ต.ค. 65 บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 1 0 0 - 

3 ต.ค. 65 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 

คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

1 1 0 0 - 

28 พ.ย. 65 บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

งดออกเสยีง 

28 ธ.ค. 65 บรษัิท ชนิ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

1 1 0 1 วาระที ่2 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 16 มกราคม 2566

BKD | 43



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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