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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 (BLTF75) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี ้

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และทา่ทรีวมถงึคาดกาณ์การ
ดําเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ ขณะทีส่งครามระหวา่งยูเครน-รัสเซยีทีย่ังคงยดืเยือ้ 
ลว้นเป็นความเสีย่งตอ่เศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี ้MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถงึ 8% โดยเรง่ตัวใน
ครึง่เดอืนหลัง โดยแมว้่า Fed จะไดป้รับขึน้อัตราดอกเบีย้ไปในเดอืนมนีาคม และส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่าง
ต่อเนื่องในปี 2565-2566 แลว้ ตลาดเริม่คาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครัง้
ตดิตอ่กนัขา้งหนา้ แมว้า่ลา่สดุประธาน Fed จะกลา่ววา่จะดแูลไมใ่หก้ารขึน้ดอกเบีย้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิก็ตาม แตนั่กลงทนุ
บางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี 
ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึง่บ่งชี้ถ ึงความเสี่ยงใหเ้ศรษฐกจิสหรัฐฯ เขา้สู่ภาวะ 
Recession ไดใ้นอนาคต ส่งผลใหนั้กลงทุนมกีารลดการทุนในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในชว่งทีผ่่านมา รวมถงึปัจจัยจากภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Yield) ทีป่รับตัวขึน้ตอ่เนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยทีก่ระตุน้ใหเ้ม็ดเงนิไหลออกจาก
สนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯ ทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบตา่งๆ อาทเิชน่ สงครามระหวา่งยเูครน-รัสเซยีทีย่ังคงยดืเยือ้ สง่ผลกระทบตอ่หว่ง
โซ่อุปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑห์ลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มคีวามเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนคีวามเชือ่มั่นผูบ้รโิภคทีป่รบัตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อทีพุ่ง่สงู 7.4% 
YoY ในเดอืนมนีาคม ขณะทีด่า้นสหรัฐฯ นัน้ เผชญิกับภาวะเงนิเฟ้อทีป่รับสงูขึน้ตอ่เนื่องเชน่กัน โดยเงนิเฟ้อทั่วไปเดอืน มนีาคม 
ขยายตัว 8.5% YoY สงูสดุในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกจิมโีอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เชน่กัน ดา้นเศรษฐกจิจนี ยังเผชญิ
กบัการใชม้าตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมอืง สง่ผลตอ่การภาคการบรกิารและภาคการผลติ โดย
การรับมอืการแพร่ระบาดของจนี ซึง่ยังมคีวามไม่แน่นอนสงู แมว้า่ทางการจนีจะมสีัญญาณนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายมากขึน้ 
รวมทัง้อาจมมีาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง 
ถงึแมว้า่ราคาหุน้ทีป่รับตัวลดลงมาแลว้จะมคีวามน่าสนใจมากขึน้ แตเ่ชือ่วา่ตลาดจะยังเผชญิกบัความผันผวนไปอกีระยะหนึง่ ซึง่
ขึน้กับปัจจัยรายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหลา่นี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในชว่งนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตร
มาส 1 ปี 2565 น่าจะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกจิไทยมี
แนวโนม้ฟ้ืนตัวตามลําดับ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีก่ลับเขา้สูภ่าวะปกตมิากขึน้ และการผอ่นปรนมาตรการรับ
นักท่องเทีย่ว โดยประเด็นเงนิเฟ้อนัน้ ไทยเริม่ไดร้ับผลกระทบมากขึน้ สะทอ้นผ่านเงนิเฟ้อทั่วไปไตรมาส 1 ทีส่งู 4.75% YoY 
หนุนโดยราคาพลังงานทีเ่พิม่ขึน้สงู ในเดอืนนี้ นักลงทุนตา่งชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยลดลง เหลอื 7.89 พันลา้นบาท เป็นการ
ซือ้สทุธติอ่เนื่องแตเ่ป็นมลูคา่นอ้ยสดุใน 5 เดอืนทีผ่า่นมา ซึง่ดว้ยดัชนีตลาดหุน้ไทยทีป่รับตัวลดลงคอ่นขา้งนอ้ยเทยีบกับตลาด
หุน้อืน่ๆ ในประเทศพัฒนาแลว้ อาจจะทําใหค้วามน่าสนใจโดยเปรยีบเทยีบลดลงเมือ่เทยีบกบัชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา แมว้า่ธรุกจิสว่น
ใหญ่ในตลาดหุน้ไทยจะไดร้ับผลกระทบทีจํ่ากัดจากเศรษฐกจิโลกทีอ่อ่นตัวลงก็ตาม การลงทนุหุน้ไทยในชว่งนี้ จงึตอ้งเป็นการ 
Selective อย่างยิง่ในหุน้ทีม่แีนวผลประกอบการดแีละราคาไม่แพงจนเกนิไป ซึง่ในชว่งไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความ
ชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึน้ของตน้ทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึน้ ซึง่จะทําใหต้ลาดอาจจะมีการปรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมทีล่งทนุ จากกลุม่ที ่Outperform ในชว่งตน้ปี อยา่งกลุม่ Reopening ไปยังกลุม่ Consumer มากขึน้ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2564 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน BLTF75 มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ ณ 
วันที่  31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 30,552.75 ลา้นบาท หรือ 29.2097 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลัง 
ในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 3.19% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้าม่ันว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทุนดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึม่ันในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครัด 
  

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูคา่แลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรงุเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 5.0 

 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารตัน ์ทพิยเทอดธนา 18 พฤษภาคม 2550 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัติ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจ้ัดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมทนุจากผูล้งทนุทั่วไปภายในประเทศ โดยมจํีานวนเงนิทนุจดทะเบยีน 30,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 3,000 ลา้นหน่วย (มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

กองทุนลงทุนในหุน้สามัญของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานแข็งแกร่ง มศีักยภาพสงูในการใหผ้ลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่ 65% และไม่เกนิ 75% ของ NAV สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรอืเงนิฝาก 
หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะทีม่ลีักษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบังคับไถถ่อนคนืกอ่น
กําหนด (Callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกชําระหนี้คนืกอ่นกําหนด (Puttable) และ Derivatives ทีแ่ฝงอยู่ใน 
Structured Note ทีเ่ป็น Callable/ Puttable Bond ดังกลา่ว  

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 ตามขอ้บังคับที่
กําหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน 
ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1. การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

2. การรับชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และการชําระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุ 

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

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. การดําเนนิการของบรษัิทจดัการ 
เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจดัการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่ี
หลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้
แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบ และแจง้
สํานักงาน ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงาน  
ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทําการทีป่รากฏเหตุ
เลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ีค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1(บาท)  28.5154   28.2760   28.3079   29.7367   28.9515   18.9040  

ผลการดําเนนิงานของ BLTF75 2.43 3.30 3.19 -0.59 0.18 4.44 

เกณฑม์าตรฐาน2 2.39 5.05 7.51 2.68 3.70 6.39 

ความผนัผวน (Standard Deviation)   
    ของผลการดําเนนิงาน 

8.103 8.323 9.04 14.60 12.27 11.95 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.383 6.853 7.06 15.35 12.94 12.64 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธ.กรงุเทพ ธ.กสกิรไทย 
และธ.ไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี สดัสว่น 2.50% 

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนพัีนธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สัดสว่น 6.25% 
3) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนพัีนธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัสว่น 12.50% 
4) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนตีราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดับ A- ขึน้ไป 

อาย ุ1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สัดสว่น 3.75% 
5) ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 75.00% 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   30,600,584,014.07 100.16  

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ยานยนต ์       

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

92,185,515.00      0.30  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

543,218,700.00      1.78  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
 

206,703,850.00     0.68  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
 

1,050,310,697.00     3.44  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 
 

484,815,600.00      1.59  

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 
 

382,798,000.00      1.25  

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

55,129,885.00       0.18  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

123,797,256.00       0.41  

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 
 

1,118,819,600.00      3.66  

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

810,342,400.00      2.65  

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 
 

404,911,850.00      1.33  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 
 

293,067,500.00      0.96  

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) - 44,830,060.00      0.15  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

326,059,875.00        1.07  

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 
 

327,770,320.00      1.07  

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากดั (มหาชน) 
 

893,399,550.00        2.92  

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 
 

326,732,175.00      1.07  

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

71,150,910.00        0.23  

        บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั(มหาชน) 
 

465,480,413.70        1.52  

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) - 640,774,277.55      2.10  

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

959,992,890.00       3.14  

        บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
 

1,655,400.00       0.01  

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 
 

68,720,400.00       0.22  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากดั (มหาชน) 
 

923,584,200.00       3.02  

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) - 798,004,900.00      2.61  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

645,086,000.00       2.11  

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
 

957,906,839.00      3.14  

        บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 
 

134,992,500.00     0.44  

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 
 

838,301,240.00      2.74  

        บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 
 

927,173,460.00      3.03  

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 
 

103,939,200.00       0.34  

    วสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร       

        บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) - 402,608,110.00       1.32  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 
 

341,364,636.00       1.12  

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

154,664,700.00      0.51  

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

94,104,010.00      0.31  

        บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 
 

16,602,795.00        0.05  

        บรษัิท ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

14,420,523.08       0.05  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
 

772,288,435.00      2.53  

        บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
 

62,171,820.00        0.20  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

108,504,940.00        0.36  

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 
 

196,650.00      0.00    

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 
 

792,661,668.00     2.59  

        บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 
 

27,776,691.00       0.09  

    บรรจภุณัฑ ์       

        บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากดั (มหาชน) 
 

33,232,680.00       0.11  

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) - 204,919,550.00        0.67  

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 
 

35,266,962.00       0.12  

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากดั (มหาชน) 
 

21,025,980.00        0.07  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 
 

453,844,650.00        1.49  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 
 

61,084,725.00        0.20  

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 
 

60,308,600.00       0.20  

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) - 165,401,670.00        0.54  

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 
 

116,342,100.00       0.38  

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
 

459,464,650.00      1.50  

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

54,573,168.00       0.18  

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 

21,227,538.00       0.07  

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

150,193,765.00        0.49  

        บรษัิท ย ูซติี ้จํากดั (มหาชน) 
 

119,964,594.00        0.39  

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 
 

6,442,254.00      0.02  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

285,171,174.54      0.93  

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 
 

1,236,152,125.00      4.05  

        บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

254,820,480.00       0.83  

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

144,570,370.00       0.47  

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 
 

504,263,040.00        1.65  

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) - 28,533,510.00      0.09  

    หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
 

14,619,150.00        0.05  

  ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

    ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 
 

2,767,350.00       0.01  

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง - 1,563,220,251.49      5.12  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 2,263,719,835.14       7.41  

        ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  - 76,911,590.25       0.25  

        กระทรวงการคลัง - 698,572,710.55       2.29  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG 
Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

  หุน้กู ้       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 93,825,243.87       0.31  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 716,663,133.42      2.35  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 256,394,693.69        0.84  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 610,816,905.04        2.00  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- - 78,336,015.74       0.26  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ - 568,114,782.95       1.86  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A - 286,543,356.65     0.94  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A- - 258,161,919.57        0.84  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+ - 45,262,309.97       0.15  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื - 20,040,646.65        0.07  

  ต ัว๋แลกเงนิ       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 79,966,392.21       0.26  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 115,739,794.52       0.38  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 553,037,761.92       1.81  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 72,046,143.57        0.24  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท)   30,552,751,423.11 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   29.2097 

   

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบียนไทย

จัดทําขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ 
การปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถงึบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพรต่ามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good) 

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  4,602.42 15.07  

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั 

 668.78 2.19 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้  3,014.11  9.93  

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืน
เมษายน 2565 

- - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวท้กุตวัในพอรต์ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/04/22 AAA 110,000,000.00 109,986,078.47 

2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/04/22 AAA 100,000,000.00 99,976,122.86 

3. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 27/04/22 AAA 175,000,000.00 174,942,511.01 

4. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 08/06/22 AAA 360,000,000.00 359,664,969.62 

5. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 340,000,000.00 339,480,780.42 

6. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 03/08/22 AAA 480,000,000.00 479,169,789.11 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 21,000,000.00 18,028,978.38 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/03/28 - 10,000,000.00 11,036,222.70 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 140,000,000.00 141,166,678.80 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 125,000,000.00 127,042,298.37 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 124,000,000.00 123,072,291.82 

12. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 140,000,000.00 139,186,109.80 

13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 27,000,000.00 27,843,466.28 

14. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 45,000,000.00 43,772,026.00 

15. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 35,000,000.00 37,024,677.20 

16. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/31 AAA 10,000,000.00 9,831,253.00 

17. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 20,000,000.00 20,568,708.20 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/04/22 AAA 95,000,000.00 94,994,061.08 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/04/22 AAA 235,000,000.00 234,985,732.36 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/04/22 AAA 535,000,000.00 534,868,821.15 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/04/22 AAA 120,000,000.00 119,959,535.84 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/05/22 AAA 400,000,000.00 399,832,399.02 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/05/22 AAA 45,000,000.00 44,976,625.23 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/05/22 AAA 350,000,000.00 349,806,791.65 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 290,000,000.00 289,646,472.59 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 80,000,000.00 79,895,960.14 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 75,000,000.00 74,874,354.68 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/11/22 AAA 40,000,000.00 39,879,081.40 

29. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/22 AAA 45,000,000.00 45,488,337.75 

30. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

กระทรวงการคลัง 10/06/26 AAA 30,000,000.00 31,423,252.50 

31. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จํากดั (มหาชน) 

- 07/05/26 AA+ 5,000,000.00 4,931,405.16 

32. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จํากดั (มหาชน) 

- 07/05/28 AA+ 10,000,000.00 9,865,307.69 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

33. หุน้กู ้ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด 
(มหาชน) 

- 18/12/22 BBB+ 20,000,000.00 20,260,271.40 

34. หุน้กู ้ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด 
(มหาชน) 

- 30/08/23 BBB+ 25,000,000.00 25,002,038.57 

35. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 75,000,000.00 73,004,290.99 

36. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

- 09/04/23 A- 5,000,000.00 5,074,677.30 

37. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

- 05/11/25 A- 20,000,000.00 20,876,458.40 

38. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

- 02/12/26 A- 60,000,000.00 59,692,784.25 

39. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - 04/08/24 A+ 10,000,000.00 9,955,713.05 

40. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - 27/01/25 A+ 25,000,000.00 24,905,469.77 

41. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - 21/04/27 A+ 5,000,000.00 5,360,071.81 

42. หุน้กู ้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- 27/03/23 AAA 125,000,000.00 126,013,173.75 

43. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/06/24 A 55,000,000.00 56,966,833.55 

44. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/24 A 15,000,000.00 15,308,723.25 

45. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/25 A 35,000,000.00 34,647,695.25 

46. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 12/07/25 A 50,000,000.00 49,543,686.60 

47. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/25 A 15,000,000.00 15,410,969.70 

48. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/26 A 5,000,000.00 5,315,399.21 

49. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 21/03/27 A 20,000,000.00 21,342,140.91 

50. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/28 A 12,000,000.00 11,621,858.76 

51. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 26/06/22 AAA 5,000,000.00 5,041,651.55 

52. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 26/06/23 AAA 20,000,000.00 20,452,934.37 

53. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) - 16/06/25 A+ 90,000,000.00 89,772,228.90 

54. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) - 18/08/27 A- 20,000,000.00 20,943,942.78 

55. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) - 16/03/28 A+ 10,000,000.00 10,034,820.09 

56. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) - 16/06/31 A+ 90,000,000.00 92,034,124.01 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) 

- 03/08/22 A+ 20,000,000.00 20,540,077.40 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) 

- 22/01/26 A+ 20,000,000.00 20,367,982.20 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

59. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) 

- 22/01/28 A+ 10,000,000.00 10,046,065.90 

60. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

- 23/09/27 A+ 20,000,000.00 19,377,983.56 

61. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

- 20/01/28 A+ 30,000,000.00 31,681,525.89 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

- 23/09/29 A+ 10,000,000.00 9,933,973.96 

63. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั 
(มหาชน) 

- 11/03/25 AA 15,000,000.00 14,923,064.85 

64. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั 
(มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 9,000,000.00 9,552,970.63 

65. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ 
ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 55,000,000.00 53,384,161.79 

66. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จํากดั 

- 21/12/24 AA- 20,000,000.00 20,518,769.54 

67. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- 14/07/23 A 20,000,000.00 20,292,506.19 

68. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/24 A- 20,000,000.00 20,342,631.98 

69. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- 11/12/25 A- 10,000,000.00 9,929,050.73 

70. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- 11/03/27 A- 10,000,000.00 9,934,246.17 

71. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 15,000,000.00 15,615,714.66 

72. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 5,000,000.00 5,205,238.22 

73. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

- 08/11/24 AA+ 25,000,000.00 25,688,442.62 

74. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

- 08/11/26 AA+ 15,000,000.00 15,351,951.96 

75. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

- 08/11/29 AA+ 65,000,000.00 65,827,838.64 

76. หุน้กู ้ บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

- 29/09/24 A- 5,000,000.00 4,957,584.09 

77. หุน้กู ้ บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

- 19/08/25 A- 10,000,000.00 10,240,074.79 

78. หุน้กู ้ บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

- 24/02/27 A- 20,000,000.00 19,877,911.37 

79. หุน้กู ้ บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

- 19/08/27 A- 5,000,000.00 5,054,366.91 

80. หุน้กู ้ บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง้  
(ประเทศไทย) จํากดั 

- 10/02/25 AAA 40,000,000.00 39,780,150.40 

81. หุน้กู ้ บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากดั (มหาชน) 

- 01/10/24 AA- 60,000,000.00 57,817,246.20 

82. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากดั 

- 26/08/22 AAA 50,000,000.00 49,858,928.50 
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83. หุน้กู ้ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) - 20/05/24 A- 15,000,000.00 15,159,647.93 

84. หุน้กู ้ บรษัิท บัตรกรงุศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 30,000,000.00 29,875,114.08 

85. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

- 23/07/23 A 20,000,000.00 20,084,426.83 

86. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 20,000,000.00 20,040,646.65 

87. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 45,000,000.00 44,613,281.51 

88. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 07/06/27 AAA 10,000,000.00 11,226,503.14 

89. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/33 AAA 10,000,000.00 9,866,925.51 

90. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) - 06/02/23 AAA 20,000,000.00 20,067,380.40 

91. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) - 06/08/28 AAA 45,000,000.00 44,033,807.78 

92. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากดั (มหาชน) 

- 25/01/27 AA+ 110,000,000.00 109,782,215.25 

93. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากดั (มหาชน) 

- 08/04/27 AA+ 5,000,000.00 5,075,982.90 

94. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากดั (มหาชน) 

- 25/01/29 AA+ 20,000,000.00 19,871,549.47 

95. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

- 28/01/24 A- 25,000,000.00 25,494,305.75 

96. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

- 30/07/24 A- 10,000,000.00 10,080,683.18 

97. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

- 28/01/25 A- 5,000,000.00 5,046,384.96 

98. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 50,000,000.00 52,131,730.50 

99. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 40,000,000.00 41,705,384.40 

100. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั 
(มหาชน) 

- 29/04/24 A 20,000,000.00 20,552,657.40 

101. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั 
(มหาชน) 

- 29/04/26 A 15,000,000.00 15,456,459.00 

102. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,146,140.39 

103. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 20,000,000.00 20,528,159.13 

104. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

27/02/23 AAA 10,000,000.00 10,049,760.93 

105. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

29/11/23 AAA 25,000,000.00 25,065,459.83 

106. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

26/08/24 AAA 20,000,000.00 19,739,824.58 
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107. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

31/10/24 AAA 5,000,000.00 5,184,629.07 

108. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

31/10/24 AAA 50,000,000.00 51,846,290.71 

109. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

26/03/25 AAA 15,000,000.00 14,890,126.43 

110. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

09/05/25 AAA 20,000,000.00 20,868,380.54 

111. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

09/05/25 AAA 5,000,000.00 5,217,095.14 

112. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

28/05/25 AAA 70,000,000.00 69,800,232.12 

113. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากดั 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE 

(NETHERLANDS) 
B.V. 

25/08/25 AAA 20,000,000.00 19,961,339.27 

114. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) - 12/03/24 A+ 15,000,000.00 15,920,663.40 

115. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 60,000,000.00 62,667,620.51 

116. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 06/11/26 A+ 15,000,000.00 15,515,813.07 

117. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 10,000,000.00 10,790,235.05 

118. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 10,000,000.00 10,790,235.05 

119. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

- 06/11/29 A+ 5,000,000.00 5,030,093.80 

120. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) - 23/09/24 AAA 20,000,000.00 19,825,982.02 

121. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์
แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

- 26/06/23 A- 15,000,000.00 15,457,168.98 

122. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

- 20/04/24 AA 110,000,000.00 109,635,449.02 

123. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/25 AA 130,000,000.00 131,322,795.50 

124. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/25 AA 100,000,000.00 101,017,535.00 

125. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

- 11/06/25 AA 105,000,000.00 105,676,080.99 
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126. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

- 11/06/26 AA 120,000,000.00 122,567,680.16 

127. ต๋ัวแลกเงนิ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั 
(มหาชน) 

- 27/04/22 AA 80,000,000.00 79,966,392.21 

128. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 11/04/22 AAA(tha) 35,000,000.00 35,239,630.14 

129. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/22 AAA(tha) 80,000,000.00 80,500,164.38 

130. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) - - AA+(tha) - (22,964,222.40) 

131. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 95,010,365.97 

132. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) - - AAA - 553,037,761.92 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้(Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนีแ้ตล่ะรุน่ (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีตํ่า่ทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีตํ่า่มากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํา่ 

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 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกนั 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) 474,771.28 1.500 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 11,078.00 0.035 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 37,981.70 0.120 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 35,484.78 0.112 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ2 (Other Expense) 3,263.15  0.010  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 527,094.13  1.665 

1 เป็นคา่ใชจ้่ายไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 16,777,541,721.14 

 31,648,250,071.31 

  
PTR = 0.53 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกนั 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 19.32 

2 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 14.49 

3 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 8.48 

4 บรษัิทหลกัทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 7.75 

5 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั 7.07 

6 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 5.67 

7 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 5.65 

8 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 5.19 

9 บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 4.87 

10 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 4.38 

11 อืน่ๆ 17.13 

รวมท ัง้ส ิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรัพยร์วมเทา่กบั 37,968,714.67 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 (“กองทนุ”) ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลียนแปลง
สนิทรัพยส์ทุธสิําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชทีสีําคัญ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 
ผลการดําเนนิงาน และการเปลยีนแปลงสนิทรัพยส์ทุธสิําหรับปีสนิสดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญตามแนว
ปฏบัิตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลยีงชพี ทสีมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทนุตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีกํีาหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิติ
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอนืๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหลา่นี ขา้พเจา้เชอืวา่หลักฐานการสอบบัญชทีขีา้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอนื 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอนื ขอ้มูลอนืประกอบดว้ย ขอ้มูลซงึรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีอียูใ่นรายงานประจําปีนัน ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทใีนรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอนื และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชอืมันตอ่ขอ้มลูอนื 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทเีกยีวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอนืมคีวามขัดแยง้ทมีี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ไีดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มูลอนืมกีารแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมอืขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สอืสารเรอืงดังกลา่วกบัผูบ้รหิารเพอืใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทแีสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมหีนา้ทรีับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสีําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชพี ทีสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์และรับผดิชอบเกยีวกับการควบคมุภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาวา่จําเป็น
เพอืใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไม่วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิดเผย
เรืองทเีกยีวกับการดําเนนิงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนนิงานต่อเนืองเวน้แต่
ผูบ้รหิารมคีวามตังใจทจีะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไมส่ามารถดําเนนิงานตอ่เนอืงตอ่ไปได ้

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และงบการเงนิ
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีัตถปุระสงคเ์พอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู
ทขีดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีงึรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชอืมันอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชอืมันในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทมีอียูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช ้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบแุละประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มูลทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือตอบสนองตอ่ความเสยีงเหลา่นัน และได ้
หลักฐานการสอบบัญชทีีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่
พบขอ้มูลทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซงึเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสยีงทเีกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนืองจากการทจุรติอาจเกยีวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลทไีม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทเีกยีวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวธิกีารตรวจสอบทเีหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พอืวัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีผีูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งซงึจัดทําขนึโดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกยีวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสีําหรับการดําเนนิงานตอ่เนืองของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีไีดร้ับ สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสําคัญทเีกยีวกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทอีาจเป็นเหตใุหเ้กดิขอ้
สงสยัอยา่งมนัียสําคัญตอ่ความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานตอ่เนืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิทเีกยีวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกลา่วไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลยีนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขนึอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไดร้ับจนถงึวันทีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนอืง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงนิแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรปูแบบททํีาใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทคีวรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้อืสารกับผูบ้รหิารในเรืองต่างๆ ทสีําคัญ ซงึรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทไีดว้างแผนไว ้
ประเด็นทมีนัียสําคัญทพีบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทมีนัียสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 

 
 
(นายเทอดทอง เทพมังกร)                                   
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั 
กรงุเทพฯ 19 เมษายน 2565 
 
 
 

BLTF75 | 22



กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรัพย์ 6

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4, 5 29,844,074,228.28   31,021,281,045.48   

เงนิฝากธนาคาร 5 602,286,542.89        2,346,647,740.17     

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 5 132,693,812.58        196,235,270.84        

จากการขายเงนิลงทนุ 5 203,841,958.88        110,993,551.64        

รวมสนิทรัพย์ 30,782,896,542.63   33,675,157,608.13   

หนสีนิ 6

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ 5 153,335,890.68        400,958,464.55        

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 28,976,637.88          14,763,135.26          

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 44,207,906.25          52,079,005.48          

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 2,306,107.31           1,346,898.43           

หนสีนิอนื 1,318,577.40           1,312,037.37           

รวมหนสีนิ 230,145,119.52        470,459,541.09        

สนิทรัพยส์ทุธิ 30,552,751,423.11   33,204,698,067.04   

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10,459,785,263.39   11,729,811,303.09   

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 6,255,150,699.21     8,599,406,269.99     

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 13,837,815,460.51   12,875,480,493.96   

สนิทรัพยส์ทุธิ 30,552,751,423.11   33,204,698,067.04   

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 29.2097                  28.3079                  

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 1,045,978,526.3393  1,172,981,130.3096  

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เงนิฝากประจาํ / ใบรบัฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11/04/65 0.70 35,000,000.00 35,000,000.00             0.12

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10/05/65 0.70 80,000,000.00 80,000,000.00             0.27

รวมเงนิฝากประจาํ / ใบรบัฝากเงนิ 115,000,000.00        0.39

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ยานยนต์ 92,185,515.00          0.31

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 17,900,100      92,185,515.00             0.31

ธนาคาร 1,779,319,750.00    5.96

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)                             3,965,100       543,218,700.00           1.82

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,279,900       206,703,850.00           0.69

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 9,029,800       1,029,397,200.00        3.45

พาณิชย์ 922,743,485.00        3.08

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 13,467,100      484,815,600.00           1.62

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 5,889,200       382,798,000.00           1.28

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 6,091,700       55,129,885.00             0.18

วสัดุกอ่สรา้ง 2,049,193,560.00    6.86

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 15,690,400      120,031,560.00           0.40

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 2,921,200       1,118,819,600.00        3.75

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 27,238,400      810,342,400.00           2.71

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 398,822,950.00        1.34

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 6,088,900       398,822,950.00           1.34

พลงังานและสาธารณูปโภค 4,300,262,852.50    14.40

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 26,642,500      293,067,500.00           0.98

บรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) 4,483,006       44,830,060.00             0.15

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 10,542,100      313,627,475.00           1.05

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 19,745,200      327,770,320.00           1.10

บรษัิท พลงังานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 9,088,500       890,673,000.00           2.98

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 1,885,900       320,603,000.00           1.07

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 8,949,800       71,150,910.00             0.24

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 9,017,530       462,148,412.50           1.55

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 25,437,645      635,941,125.00           2.13

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 24,427,300      940,451,050.00           3.15

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี BLTF75 | 24



กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

แฟชนั 68,720,400.00          0.23

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 3,272,400       68,720,400.00             0.23

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 1,721,589,100.00    5.76

บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากดั (มหาชน) 11,994,600      923,584,200.00           3.09

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) 20,727,400      798,004,900.00           2.67

อาหารและเครอืงดมื 1,737,985,339.00    5.82

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 12,001,600      645,086,000.00           2.16

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 28,594,234      957,906,839.00           3.21

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 3,599,800       134,992,500.00           0.45

การแพทย์ 1,846,527,300.00    6.19

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 33,255,300      831,382,500.00           2.79

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 5,822,400       911,205,600.00           3.05

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) 3,248,100       103,939,200.00           0.35

วสัดุอุตสาหกรรมและเครอืงจกัร 402,608,110.00        1.35

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 85,661,300      402,608,110.00           1.35

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 614,796,475.90        2.06

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 1,438,900       335,263,700.00           1.12

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 3,140,400       154,664,700.00           0.52

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 15,815,800      94,104,010.00             0.32

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 2,170,300       16,494,280.00             0.06

บรษัิท ซมิโฟนี คอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 2,009,829       14,269,785.90             0.04

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 834,460,255.00        2.80

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 17,856,380      772,288,435.00           2.59

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 11,513,300      62,171,820.00             0.21

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี BLTF75 | 25



กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

สอืและสงิพมิพ์ 927,999,889.00        3.11

บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 4,400,200       107,364,880.00           0.36

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 17,100            196,650.00                 0.00

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 100,336,920    792,661,668.00           2.66

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 5,446,410       27,776,691.00             0.09

บรรจภุณัฑ์ 272,945,792.00        0.92

บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากดั (มหาชน) 1,893,600       32,759,280.00             0.11

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 3,387,100       204,919,550.00           0.69

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 8,357,100       35,266,962.00             0.12

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 21,025,980.00          0.07

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดสัตร ีจํากดั (มหาชน) 2,595,800       21,025,980.00             0.07

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 453,844,650.00        1.52

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 9,760,100       453,844,650.00           1.52

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 1,215,003,064.00    4.05

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 7,881,900       61,084,725.00             0.20

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 5,482,600       60,308,600.00             0.20

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 32,431,700      165,401,670.00           0.55

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 1,971,900       116,342,100.00           0.39

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 48,364,700      459,464,650.00           1.54

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 17,491,400      54,573,168.00             0.18

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 10,775,400      21,227,538.00             0.07

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 39,524,675      150,193,765.00           0.50

บรษัิท ย ูซติ ีจํากดั (มหาชน) 105,232,100    119,964,594.00           0.40

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 2,000,700       6,442,254.00               0.02

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 2,452,395,499.54    8.22

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 110,531,463    285,171,174.54           0.96

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 18,658,900      1,236,152,125.00        4.14

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 24,982,400      254,820,480.00           0.85

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 16,489,100      143,455,170.00           0.48

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 54,811,200      504,263,040.00           1.69

บรษัิท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,302,900       28,533,510.00             0.10

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรกิาร 14,619,150.00          0.05

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,989,000       14,619,150.00             0.05
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

รวมหุน้สามญั 22,127,049,116.94  74.10

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 2,913,000       2,767,350.00               0.01

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 22,129,816,466.94  74.11

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 5,446,410       -                            -       

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน -                             -     

หุน้กู ้

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 07/05/69 1.58 5,000              4,900,021.60               0.02

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 07/05/71 2.14 10,000            9,780,293.99               0.03

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี6/2563 18/12/65 3.25 20,000            20,075,066.00             0.07

ครังท ี8/2564 30/08/66 2.52 25,000            24,946,805.57             0.08

บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 09/04/66 1.85 5,000              5,030,581.41               0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 05/11/68 3.41 20,000            20,601,789.91             0.07

ครังท ี2/2564 ชดุท ี2 02/12/69 2.60 60,000            59,179,907.54             0.20

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2564 ชดุท ี4 04/08/67 1.58 10,000            9,931,471.95               0.03

ครังท ี1/2565 ชดุท ี1 27/01/68 1.76 25,000            24,828,319.02             0.08

ครังท ี1/2560 21/04/70 4.17 5,000              5,267,532.06               0.02
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 27/03/66 1.57 125,000          125,986,290.00           0.42

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี2/2563 ชดุท ี1 08/06/67 3.00 55,000            56,451,491.25             0.19

ครังท ี2/2562 ชดุท ี2 07/09/67 2.65 15,000            15,281,497.20             0.05

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 24/03/68 1.63 35,000            34,635,191.15             0.12

ครังท ี1/2564 12/07/68 1.63 50,000            49,367,289.10             0.17

ครังท ี2/2562 ชดุท ี3 07/09/68 2.86 15,000            15,381,586.20             0.05

ครังท ี1/2559 ชดุท ี4 07/09/69 3.80 5,000              5,302,385.51               0.02

ครังท ี1/2562 ชดุท ี3 21/03/70 3.83 20,000            21,325,351.91             0.07

ครังท ี1/2563 ชดุท ี3 24/03/71 2.16 12,000            11,614,047.24             0.04

บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ (ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1 26/06/65 2.10 5,000              5,014,035.10               0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 26/06/66 2.36 20,000            20,328,791.97             0.07

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2564 ชดุท ี6 16/06/68 2.14 90,000            89,212,897.39             0.30

ครังท ี2/2560 18/08/70 3.96 20,000            20,852,808.58             0.07

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 16/03/71 3.42 10,000            10,019,828.29             0.03

ครังท ี2/2564 ชดุท ี3 16/06/74 3.90 90,000            91,014,781.54             0.30

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2555 ชดุท ี2 03/08/65 6.00 20,000            20,352,680.20             0.07

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 22/01/69 2.99 20,000            20,254,935.60             0.07

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 22/01/71 3.15 10,000            9,986,518.00               0.03

บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 23/09/70 2.50 20,000            19,365,654.76             0.06

ครังท ี1/2559 ชดุท ี4 20/01/71 4.15 30,000            31,439,347.89             0.11

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 23/09/72 3.18 10,000            9,926,132.86               0.03

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2565 ชดุท ี1 11/03/68 1.49 15,000            14,910,205.95             0.05

บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2558 ชดุท ี2 16/06/68 4.18 9,000              9,443,718.03               0.03

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2560 21/12/67 2.94 20,000            20,356,062.74             0.07

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 14/07/66 2.10 20,000            20,203,903.39             0.07

ครังท ี1/2564 06/05/67 2.16 20,000            20,169,831.98             0.07

ครังท ี1/2565 ชดุท ี2 11/12/68 2.32 10,000            9,915,702.83               0.03

ครังท ี1/2565 ชดุท ี3 11/03/70 2.78 10,000            9,918,251.67               0.03

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2 08/11/67 2.24 25,000            25,467,511.12             0.09

ครังท ี1/2562 ชดุท ี3 08/11/69 2.52 15,000            15,202,823.16             0.05

ครังท ี1/2562 ชดุท ี4 08/11/72 2.86 65,000            65,094,424.79             0.22

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 29/09/67 1.74 5,000              4,956,869.02               0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 19/08/68 3.10 10,000            10,205,252.87             0.03

ครังท ี1/2565 ชดุท ี2 24/02/70 2.97 20,000            19,819,325.07             0.07

ครังท ี1/2563 ชดุท ี3 19/08/70 3.34 5,000              5,035,608.01               0.02

บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซงิ (ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2565 10/02/68 1.43 40,000            39,701,794.40             0.13

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี3/2564 01/10/67 60,000            57,817,246.20             0.19

บรษัิท ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั

ครังท ี2/2562 ชดุท ี1 26/08/65 50,000            49,858,928.50             0.17

บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 20/05/67 1.77 15,000            15,063,631.49             0.05

บรษัิท บตัรกรงุศรอียธุยา จํากดั

ครังท ี1/2565 ชดุท ี2 11/09/67 1.38 30,000            29,851,294.98             0.10
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน)

ครังท ี3/2564 23/07/66 1.03 20,000            20,046,048.75             0.07

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 06/02/66Compounded 20,000            19,979,624.20             0.07

THOR + 0.18

ครังท ี1/2564 ชดุท ี4 06/08/71 1.79 45,000            43,914,637.88             0.15

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2565 ชดุท ี1 25/01/70 2.13 110,000          109,358,549.50           0.37

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1 08/04/70 2.60 5,000              5,078,476.05               0.02

ครังท ี1/2565 ชดุท ี2 25/01/72 2.65 20,000            19,775,713.85             0.07

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 28/01/67 3.49 25,000            25,343,709.75             0.08

ครังท ี3/2564 30/07/67 3.00 10,000            10,030,546.18             0.03

ครังท ี1/2565 28/01/68 3.04 5,000              5,020,149.36               0.02

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2560 30/08/67 2.97 90,000            93,602,769.30             0.31

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2559 ชดุท ี1 29/04/67 2.46 20,000            20,345,073.80             0.07

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2 29/04/69 2.70 15,000            15,285,582.30             0.05

บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดงิ จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1 25/06/68 2.54 5,000              5,112,389.69               0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 25/06/70 2.74 20,000            20,382,526.33             0.07

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 20/04/67 1.21 110,000          109,041,057.24           0.37

ครังท ี1/2561 ชดุท ี4 22/03/68 3.15 230,000          232,141,838.20           0.78

ครังท ี2/2564 ชดุท ี3 11/06/68 2.07 105,000          105,015,098.80           0.35

ครังท ี2/2564 ชดุท ี4 11/06/69 2.43 120,000          121,680,896.60           0.41
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ (ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2563 ชดุท ี3 27/02/66 1.34 10,000            10,037,645.83             0.03

ครังท ี5/2564 ชดุท ี1 29/11/66 1.12 25,000            24,971,103.67             0.08

ครังท ี4/2564 ชดุท ี2 26/08/67 0.94 20,000            19,722,312.18             0.07

ครังท ี4/2560 31/10/67 2.61 55,000            56,433,122.58             0.19

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 26/03/68 1.37 15,000            14,886,748.28             0.05

ครังท ี1/2561 09/05/68 2.72 25,000            25,819,064.68             0.09

ครังท ี3/2564 ชดุท ี2 28/05/68 1.40 70,000            69,467,300.92             0.23

ครังท ี1/2565 ชดุท ี2 25/08/68 1.62 20,000            19,930,270.87             0.07

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2557 ชดุท ี4 12/03/67 4.84 15,000            15,880,882.65             0.05

บรษัิท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3 19/01/67 3.58 60,000            62,243,905.31             0.21

ครังท ี1/2562 ชดุท ี1 06/11/69 2.78 15,000            15,349,013.07             0.05

ครังท ี1/2560 ชดุท ี4 19/01/70 3.94 20,000            21,425,029.10             0.07

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2 06/11/72 3.00 5,000              4,970,093.80               0.02

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2564 23/09/67 0.97 20,000            19,821,198.46             0.07

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2 26/06/66 3.17 15,000            15,332,106.03             0.05

รวมหุน้กู ้ 2,688,092,202.20    9.04

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี4/364/64 - CB22407A 07/04/65 95,000            94,994,061.08             0.32

งวดท ี1/91/65 - CB22407B  07/04/65 235,000          234,985,732.36           0.79

งวดท ี3/91/65 - CB22421A 21/04/65 535,000          534,868,821.15           1.79

งวดท ี4/91/65 - CB22428A 28/04/65 120,000          119,959,535.84           0.40

งวดท ี5/91/65 - CB22505A 05/05/65 400,000          399,832,399.02           1.34

งวดท ี5/364/64 - CB22512A 12/05/65 45,000            44,976,625.23             0.15

งวดท ี7/91/65 - CB22519A 19/05/65 350,000          349,806,791.65           1.17

งวดท ี13/91/65 - CB22630A 30/06/65 290,000          289,646,472.59           0.97

งวดท ี7/364/64 - CB22707A 07/07/65 80,000            79,895,960.14             0.27

งวดท ี8/364/64 - CB22804A 04/08/65 75,000            74,874,354.68             0.25

งวดท ี11/364/64 - CB22N03A 03/11/65 40,000            39,879,081.40             0.13
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

พ.ศ. 2559 ครังท ี4 - GGLB226A  10/06/65 2.37 45,000            45,161,082.90             0.15

พ.ศ. 2559 ครังท ี5 - GGLB266A 10/06/69 2.65 30,000            31,179,307.20             0.10

รัฐบาล

เพอืความยังยนืสําหรับบรหิารหนีใหกู้ต้อ่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี1 - ESGLB35 17/12/78 1.585 21,000            17,933,226.99             0.06

ประเภทอัตราดอกเบยีแปรผันตามการเปลยีนแปลงของเงนิเฟ้อ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครังท ี2 - ILB283A 12/03/71 1.25 10,000            11,028,843.54             0.04

เพอืการบรหิารหนีเงนิกูโ้ครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 - LB226A 17/06/65 1.875 140,000          140,411,541.20           0.47

เพอืการปรับโครงสรา้งหนี (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังท ี3 - LB22DA  17/12/65 2.00 125,000          126,323,120.87           0.42

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังท ี2 - LB28DA 17/12/71 2.875 35,000            36,735,207.95             0.12

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครังท ี1 - LB249A 17/09/67 0.75 124,000          123,034,072.64           0.41

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี18 - LB256A 17/06/68 0.95 140,000          138,805,849.00           0.47

เพอืการบรหิารหนีใหกู้ต้อ่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 - LB26DA 17/12/69 2.125 27,000            27,678,415.01             0.09

เพอืการบรหิารหนี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังท ี11 - LB276A 17/06/70 1.00 45,000            43,644,628.80             0.15

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังท ี6 - LB31DA 17/12/74 2.00 10,000            9,773,718.80               0.03

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี2 - LB386A 17/06/81 3.30 20,000            20,378,845.20             0.07

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พ.ศ. 2560 ครังท ี3 - GHB27DA 14/12/70 2.97 20,000            20,645,193.88             0.07
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อัตรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

พ.ศ. 2564 ครังท ี8 - BAAC269A 17/09/69 1.50 75,000            72,958,058.11             0.24

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

พ.ศ. 2564 ครังท ี2 - EGAT268A 27/08/69 1.14 55,000            53,327,474.39             0.18

การไฟฟ้านครหลวง

พ.ศ. 2565 ครังท ี3 - MEA273A 30/03/70 1.94 20,000            20,038,520.65             0.07

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

พ.ศ. 2565 ครังท ี1 - PEA26NA 30/11/69 1.80 45,000            44,342,541.78             0.15

พ.ศ. 2555 ครังท ี5 - PEA276A 07/06/70 4.17 10,000            11,095,119.58             0.04

พ.ศ. 2565 ครังท ี2 - PEA33NA 30/11/76 3.07 10,000            9,764,311.81               0.03

รวมพนัธบตัร 3,267,978,915.44    10.94

ตวัแลกเงนิ 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 27/04/65 80,000            79,966,392.21             0.27

รวมตวัแลกเงนิ 79,966,392.21          0.27

ตวัเงนิคลงั

งวดท ี(DM)1/180/65        12/04/65 110,000          109,986,078.47           0.37

งวดท ี(DM)1/364/64 20/04/65 100,000          99,976,122.86             0.33

งวดท ี(DM)2/364/64 27/04/65 175,000          174,942,511.01           0.59

งวดท ี(DM)5/182/65 08/06/65 360,000          359,664,969.62           1.21

งวดท ี(DM)8/182/65 20/07/65 340,000          339,480,780.42           1.14

งวดท ี(DM)9/182/65 03/08/65 480,000          479,169,789.11           1.61

รวมตวัเงนิคลงั 1,563,220,251.49    5.25

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 29,597,273,326.73 บาท) 29,844,074,228.28  100.00
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เงนิฝากประจํา / ใบรบัฝากเงนิ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 09/04/64 1.20 100,000,000.00 100,000,000.00           0.32

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10/05/64 1.10 30,000,000.00   30,000,000.00             0.10

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 06/08/64 1.00 50,000,000.00   50,000,000.00             0.16

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13/08/64 1.00 245,000,000.00 245,000,000.00           0.79

รวมเงนิฝากประจํา / ใบรบัฝากเงนิ 425,000,000.00       1.37

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ยานยนต์ 96,640,960.00         0.31

บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 18,584,800       96,640,960.00             0.31

ธนาคาร 2,035,646,815.00    6.56

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)                             4,877,400         614,552,400.00           1.98

ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 4,375,800         53,384,760.00             0.17

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 11,178,500       1,246,402,750.00        4.02

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 98,623,500       121,306,905.00           0.39

พาณิชย์ 3,288,765,015.00    10.61

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 30,249,100       1,187,277,175.00        3.83

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 14,970,700       1,036,720,975.00        3.34

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 9,554,100         355,890,225.00           1.15

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 16,859,200       640,649,600.00           2.07

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 6,091,700         68,227,040.00             0.22

วสัดกุอ่สรา้ง 2,006,959,425.00    6.48

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 15,690,400       98,065,000.00             0.32

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 2,625,800         1,047,694,200.00        3.38

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 650,400            107,966,400.00           0.35

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 23,723,900       753,233,825.00           2.43

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 194,952,800.00       0.63

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 3,481,300         194,952,800.00           0.63
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

พลงังานและสาธารณูปโภค 6,222,315,214.25    20.08

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 21,408,100       269,742,060.00           0.87

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 12,846,600       330,799,950.00           1.07

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 109,600            1,611,120.00              0.01

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 19,745,200       396,878,520.00           1.28

บรษัิท พลังงานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 12,236,900       758,687,800.00           2.45

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 2,272,700         421,585,850.00           1.36

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 1,977,800         152,290,600.00           0.49

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 11,470,230       384,252,705.00           1.24

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 17,748,445       572,387,351.25           1.85

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 66,741,900       2,736,417,900.00        8.82

บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 9,979,300         22,553,218.00             0.07

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์งิ จํากดั (มหาชน) 946,100            8,514,900.00              0.03

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 1,839,200         111,731,400.00           0.36

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 20,319,200       54,861,840.00             0.18

แฟชนั 69,702,120.00         0.22

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 3,272,400         69,702,120.00             0.22

อาหารและเครอืงดมื 1,894,017,194.00    6.11

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 9,344,900         26,726,414.00             0.09

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 12,001,600       666,088,800.00           2.15

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 26,623,134       865,251,855.00           2.79

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 9,530,500         335,950,125.00           1.08

การแพทย์ 2,267,299,685.00    7.31

บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 51,156,200       1,104,973,920.00        3.56

บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 7,846,200         1,067,083,200.00        3.44

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) 2,175,200         21,099,440.00             0.07

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 2,824,500         74,143,125.00             0.24

วสัดอุตุสาหกรรมและเครอืงจกัร 114,860,130.00       0.37

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 27,478,500       114,860,130.00           0.37
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 1,421,406,324.00    4.58

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 6,500,400         1,127,819,400.00        3.64

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากดั (มหาชน) 2,757,200         28,950,600.00             0.09

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 15,815,800       139,179,040.00           0.45

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 3,647,700         25,169,130.00             0.08

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 2,330,029         13,980,174.00             0.04

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 25,384,700       86,307,980.00             0.28

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 556,036,480.00       1.79

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 19,502,880       507,074,880.00           1.63

บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 12,240,400       48,961,600.00             0.16

สอืและสงิพมิพ์ 922,765,250.00       2.98

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจํากดั (มหาชน) 5,306,400         76,942,800.00             0.25

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 87,386,500       637,921,450.00           2.06

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 28,676,000       207,901,000.00           0.67

บรรจุภณัฑ์ 55,992,570.00         0.18

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 8,357,100         55,992,570.00             0.18

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 30,111,280.00         0.10

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตร ีจํากดั (มหาชน) 2,595,800         30,111,280.00             0.10

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 489,174,975.00       1.57

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 5,746,100         360,567,775.00           1.16

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน) 3,384,400         128,607,200.00           0.41

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 1,115,724,907.00    3.59

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 7,881,900         51,232,350.00             0.17

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 30,709,600       156,618,960.00           0.50

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 51,323,600       438,816,780.00           1.41

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 2,275,500         34,815,150.00             0.11

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 17,491,400       58,421,276.00             0.19

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 10,775,400       23,490,372.00             0.08

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 39,524,675       128,059,947.00           0.41

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) 3,035,200         12,262,208.00             0.04

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 60,921,800       212,007,864.00           0.68

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 2,775,518,394.00    8.95

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชนั จํากดั (มหาชน) 96,427,700       271,926,114.00           0.88

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 17,923,800       1,236,742,200.00        3.99

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 28,426,600       241,626,100.00           0.78
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 58,879,600       568,188,140.00           1.83

บรษัิท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 7,705,100         400,665,200.00           1.29

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทย 6,228,800         56,370,640.00             0.18

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรกิาร 22,265,400.00         0.07

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,589,000         22,265,400.00             0.07

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 25,580,154,938.25  82.49

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 91,020              1,119,546.00              -       

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 1,119,546.00            -     

หุน้กู ้

บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จํากดั

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3 21/04/65 3.25 20,000              20,189,648.60             0.07

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี6/2563 18/12/65 3.25 20,000              19,982,361.00             0.06

บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 06/02/66 1.69 15,000              15,139,797.00             0.05

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี1/2562 04/04/65 2.37 30,000              30,532,960.50             0.10

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 27/03/66 1.57 125,000            127,167,387.50           0.41
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บรษัิท เบอรล์ ียคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี2/2563 ชดุท ี1 08/06/67 3.00 55,000              58,041,539.05             0.19

ครังท ี2/2562 ชดุท ี2 07/09/67 2.65 15,000              15,685,794.45             0.05

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 24/03/68 1.63 15,000              14,985,617.85             0.05

ครังท ี2/2562 ชดุท ี3 07/09/68 2.86 15,000              15,671,710.65             0.05

บรษัิท ซติคีอรป์ ลสิซงิ (ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1 26/06/65 2.10 5,000               5,085,463.32              0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 26/06/66 2.36 20,000              20,580,746.20             0.07

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2555 ชดุท ี2 03/08/65 5.00 20,000              21,192,990.20             0.07

ครังท ี1/2564 ชดุท ี1 22/01/69 2.99 20,000              20,464,254.80             0.07

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 22/01/71 3.15 10,000              10,052,626.00             0.03

บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2558 ชดุท ี1 16/06/65 3.84 20,000              20,491,297.40             0.07

บรษัิท อซี ีบาย จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2560 30/03/65 3.02 20,000              20,437,893.16             0.07

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี1/2560 21/12/67 2.94 20,000              20,481,485.96             0.07

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 14/07/66 2.10 20,000              19,836,904.37             0.06

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2562 ชดุท ี2 08/11/67 2.24 25,000              25,905,331.98             0.08

ครังท ี1/2562 ชดุท ี4 08/11/72 2.86 65,000              66,188,541.39             0.21

บรษัิท ลสีซงิไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั

ครังท ี1/2560 ชดุท ี2 26/05/64 2.61 35,000              35,105,468.63             0.11

ครังท ี2/2562 ชดุท ี1 26/08/65 50,000              49,517,913.50             0.16

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

ครังท ี2/2555 07/09/65 4.70 55,000              57,329,988.10             0.18

ครังท ี3/2555 20/09/65 4.72 15,000              15,654,792.00             0.05
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2564 28/01/67 3.49 25,000              25,047,586.75             0.08

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2560 30/08/67 2.97 90,000              94,989,079.80             0.31

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2559 ชดุท ี1 29/04/67 2.46 20,000              20,747,084.40             0.07

ครังท ี1/2559 ชดุท ี2 29/04/69 2.70 15,000              15,142,938.15             0.05

บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดงิ จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2563 ชดุท ี1 25/06/68 2.54 5,000               5,228,719.52              0.02

ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 25/06/70 2.74 20,000              20,344,112.34             0.07

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

ครังท ี2/2561 ชดุท ี2 19/03/65 3.20 10,000              10,227,296.80             0.03

ครังท ี1/2561 ชดุท ี4 22/03/68 3.15 150,000            154,418,284.50           0.50

บรษัิท โตโยตา้ ลสีซงิ (ประเทศไทย) จํากดั

ครังท ี2/2561 ชดุท ี2 10/08/64 2.28 100,000            100,647,415.41           0.32

ครังท ี1/2563 ชดุท ี3 27/02/66 1.34 10,000              10,117,859.25             0.03

ครังท ี3/2563 26/04/66 1.19 25,000              25,231,259.50             0.08

ครังท ี4/2560 31/10/67 2.61 55,000              57,273,646.06             0.18

ครังท ี1/2564 ชดุท ี2 26/03/68 1.37 15,000              15,011,734.23             0.05

ครังท ี1/2561 09/05/68 2.72 35,000              36,463,164.45             0.12

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2557 ชดุท ี4 12/03/67 4.84 15,000              16,307,758.35             0.05

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2560 ชดุท ี3 19/01/67 3.58 60,000              63,129,644.55             0.20

ครังท ี1/2560 ชดุท ี4 19/01/70 3.94 10,000              10,615,616.25             0.03

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน)

ครังท ี1/2561 ชดุท ี2 26/06/66 3.17 15,000              15,227,512.67             0.05

รวมหุน้กู ้ 1,421,893,226.59    4.59
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

รุน่ท ี2/2ปี/2562 - BOT215A 27/05/64 1.84 45,000              45,092,185.20             0.15

รุน่ท ี2/3ปี/2561 - BOT219A 24/09/64 2.09 55,000              55,431,303.40             0.18

รุน่ท ี1/3ปี/2562 - BOT223A 25/03/65 1.81 35,000              35,461,181.47             0.11

รุน่ท ี2/2ปี/2563 - BOT225A 25/05/65 0.61 65,000              65,098,198.98             0.21

รุน่ท ี2/3ปี/2562 - BOT229A 16/09/65 1.44 70,000              70,962,249.53             0.23

รุน่ท ี1/3ปี/2563 - BOT233A 23/03/66 0.92 25,000              25,190,783.93             0.08

รุน่ท ี2/3ปี/2563 - BOT239A 28/09/66 0.65 25,000              25,024,036.03             0.08

งวดท ี1/91/64 - CB21408B 08/04/64 250,000            249,988,301.92           0.81

งวดท ี2/92/64 - CB21416A 16/04/64 250,000            249,969,222.97           0.81

งวดท ี4/364/63 - CB21422A 22/04/64 100,000            99,982,167.56             0.32

งวดท ี41/182/63 - CB21422B 22/04/64 20,000              19,996,433.51             0.06

งวดท ี3/91/64 - CB21422C 22/04/64 460,000            459,926,252.83           1.48

งวดท ี5/364/63 - CB21513A 13/05/64 145,000            144,943,293.42           0.47

งวดท ี6/91/64 - CB21513B 13/05/64 40,000              39,984,356.81             0.13

งวดท ี12/91/64 - CB21624A 24/06/64 560,000            559,639,377.58           1.80

งวดท ี46/178/63 - CB21701A 01/07/64 220,000            219,817,919.46           0.71

งวดท ี7/364/63 - CB21708A 08/07/64 50,000              49,954,613.27             0.16

งวดท ี8/364/63 - CB21805A 05/08/64 115,000            114,856,075.12           0.37

งวดท ี2/364/64 - CB22203A 03/02/65 250,000            249,138,050.60           0.80

ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 2558 ครังท ี1 - GGLB21NA 26/11/64 3.01 35,000              35,576,345.00             0.11

พ.ศ. 2559 ครังท ี4 - GGLB226A  10/06/65 2.37 45,000              45,989,969.40             0.15

พ.ศ. 2559 ครังท ี5 - GGLB266A 10/06/69 2.65 30,000              32,077,332.00             0.10
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กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

อตัรา จํานวนหน่วย/ รอ้ยละของ

ชอืหลักทรัพย์ วนัครบอายุ ดอกเบยี เงนิตน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(%) (หน่วย/บาท) (บาท)

รัฐบาล

เพอืความยังยนืสําหรับบรหิารหนใีหกู้ต้อ่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี1 - ESGLB35D 17/12/78 1.585 15,000              13,659,192.30             0.04

เพอืการบรหิารหนเีงนิกูโ้ครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังท ี1 - LB226A 17/06/65 1.875 140,000            142,452,592.80           0.46

เพอืการปรับโครงสรา้งหน ี(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพอืการฟืนฟฯู ระยะทสีอง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังท ี3 - LB22DA    17/12/65 2.00 140,000            143,746,349.80           0.46

เพอืการปรับโครงสรา้งหน ี(พ.ร.ก. ใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ 2552)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังท ี1 - LB29DA 17/12/72 1.60 155,000            153,131,163.45           0.49

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังท ี2 - LB386A 17/06/81 3.30 105,000            115,840,265.10           0.37

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังท ี4 - LB426A 17/06/85 2.00 5,000               4,437,680.25              0.01

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พ.ศ. 2561 ครังท ี8 - GHB219B 27/09/64 2.48 10,000              10,086,278.00             0.03

พ.ศ. 2560 ครังท ี3 - GHB27DA 14/12/70 2.97 15,000              15,788,952.02             0.05

รวมพนัธบตัร 3,493,242,123.71    11.23

ตวัแลกเงนิ 

บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 27/04/64 60,000              59,944,468.30             0.19

รวมตวัแลกเงนิ 59,944,468.30         0.19

ตวัเงนิคลงั

งวดท ี(DM)10/182/64 29/09/64 40,000              39,926,742.63             0.13

รวมตวัเงนิคลงั 39,926,742.63         0.13

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 31,688,988,908.61 บาท) 31,021,281,045.48  100.00
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

รายได ้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 5 577,756,261.90       615,801,336.13       

รายไดด้อกเบยี 5 82,140,578.61         97,503,471.78         

รายไดอ้นื -                         586,287.60              

รวมรายได ้ 659,896,840.51       713,891,095.51       

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 508,005,271.84       504,944,888.14       

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 11,853,456.15         11,782,047.27         

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 40,640,421.81         40,395,591.08         

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 171,000.00              171,000.00              

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 3,198,765.48           4,753,338.20           

รวมคา่ใชจ้า่ย 563,868,915.28       562,046,864.69       

รายไดส้ทุธิ 96,027,925.23         151,844,230.82       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการขาดทนุสทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (40,742,792.92) (792,794,295.98)

รายการกําไรสทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 914,508,764.68 6,790,238,115.34

รวมรายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 873,765,971.76 5,997,443,819.36

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 969,793,896.99 6,149,288,050.18

หัก ภาษีเงนิได ้ 3 (7,458,930.44) (4,326,019.84)

การเพมิขนึในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลังหักภาษีเงนิได ้ 962,334,966.55 6,144,962,030.34

บาท
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565

2565 2564

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 962,334,966.55 6,144,962,030.34

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 225,612,769.98       285,515,357.65       

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (3,839,894,380.46) (2,154,805,977.42)

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี (2,651,946,643.93) 4,275,671,410.57

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันตน้ปี 33,204,698,067.04   28,929,026,656.47   

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันปลายปี 30,552,751,423.11   33,204,698,067.04   

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 1,172,981,130.3096 1,243,466,893.6926 

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 8,033,851.4729       11,014,803.5664      

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (135,036,455.4432) (81,500,566.9494)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 1,045,978,526.3393 1,172,981,130.3096 

บาท

หน่วย
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กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2565 

1. ขอ้มลูทวัไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมอืวันท ี18 พฤษภาคม 2550 ปัจจุบันกองทุนมเีงนิทุนจดทะเบยีนจํานวน 
30,000 ลา้นบาท (แบง่เป็น 3,000 ลา้นหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ
รวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจ้ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ และธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซอืคนืหน่วยลงทนุ ไมกํ่าหนดระยะเวลาสนิสดุของโครงการโดยมนีโยบายทจีะลงทนุใน
หลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุนและตราสารหนี โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 และไม่เกนิรอ้ยละ 75 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทเีหลอืจะลงทนุในตราสารหนแีละเงนิฝาก  

กองทนุมนีโยบายไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนินีไดจ้ัดทําขนึตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทนุสํารองเลยีงชพีทสีมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบิัตทิางบัญช”ี) สว่นเรืองทีแนวปฏบิัตทิางบัญชไีมไ่ด ้
กําหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกโดยสภาวชิาชพีบัญช ี

งบการเงนิของกองทุนไดจ้ัดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซงึการจัดทํางบการเงนิดังกลา่วเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพือความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิทไีม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ัดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขนึโดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีสํีาคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วันทกีองทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ  

- หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทเีป็นตราสารทนุทมีตีลาดซอืขายคลอ่งรองรับ แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชร้าคาซอืขาย
ครังลา่สดุ ณ วันทวีัดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยไ์ม่จดทะเบยีนทเีป็นตราสารทนุทไีม่มตีลาดซอืขายรองรับ แสดงดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมทปีระมาณขนึโดย
ผูจ้ัดการกองทนุ ซงึพจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร 

- หลักทรัพยท์เีป็นตราสารหน ีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชร้าคาหรอือัตราผลตอบแทนจากการซอืขายทปีระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนไีทย ณ วันทวีัดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทนุใชว้ธิรีาคาทนุตัดจําหน่ายในการกําหนดมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนี ซงึมอีายคุรบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตังแตว่ันทลีงทุนและไม่มเีงอืนไขการตอ่อายุเมอืมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารหนีนันไม่แตกตา่งจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ 

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ  

ราคาทนุของเงนิลงทนุทจํีาหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลยีถว่งนําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดเ้งนิปันผลรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตว่ันทปีระกาศจา่ยและมสีทิธทิจีะไดร้ับ 

รายไดด้อกเบยีรับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 

ส่วนเกนิและส่วนตํามูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามวธิอัีตราดอกเบยีทแีทจ้รงิ ซงึยอดทตีัดจําหน่ายนีแสดงเป็น
รายการปรับปรงุกบัรายไดด้อกเบยี 
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คา่ใชจ้า่ยรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมอืมกีารจําหน่ายเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสงิตอบแทนสทุธทิไีดร้ับกับมลูคา่ตามบัญชขีองเงนิลงทนุจะรับรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทุนเสยีภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหัก
รายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบญัช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการหลายประการ 
ซงึมผีลกระทบตอ่จํานวนเงนิทเีกยีวขอ้งกับสนิทรัพย ์หนีสนิ รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกับสนิทรัพย์
และหนสีนิทอีาจเกดิขนึ ซงึผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทปีระมาณการไว ้  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างตอ่เนือง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลยีนทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกยีวกบัการซอืขายเงนิลงทนุ  

กองทนุไดซ้อืขายเงนิลงทนุในระหวา่งปี สรปุไดด้ังน ี

 บาท 

 2565  2564 

ซอืเงนิลงทนุ 21,189,184,325.71  18,235,531,011.49 

ขายเงนิลงทนุ 23,242,541,721.14  21,375,418,071.03 

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

ในระหว่างปี กองทุนมรีายการธุรกจิระหว่างกันทสีําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอนื ซงึมผีูถ้อืหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการทีสาํคัญดังกล่าวสาํหรับปีสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี
ดังตอ่ไปน ี
 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั     

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 508,005,271.84  504,944,888.14  ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)      

- ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์      

ซอืเงนิลงทนุ -  344,464,328.56  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 105,003,536.27  757,968,082.96  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 16,641,000.00 40,758,000.00 ตามทปีระกาศจา่ย 

- ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์      

ซอืเงนิลงทนุ 3,239,270,943.52  1,820,034,524.30  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 940,346,435.15  828,987,592.00  ราคาตลาด 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดด้อกเบยี 10,033.61  6,948.53  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 40,640,421.81  40,395,591.08  ตามเกณฑท์รีะบใุนหนังสอืชชีวน 

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 707,379.14  339,142.00  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนยีมบรกิารอนื ๆ 1,482,435.63  2,068,162.84  ราคาตลาด 

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)     

- ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์      

ซอืเงนิลงทนุ -  48,836,533.27  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 50,137,012.17  235,054,237.50  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 4,485,662.40  8,779,359.26  ตามทปีระกาศจา่ย 

บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน)     

คา่นายหนา้ 2,943,158.96  4,008,954.57  ตามอัตราทคีดิกบัลกูคา้ทัวไป 

กองทนุอนืทบีรหิารโดย บรษัิทหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั   

ซอืเงนิลงทนุ 660,996,153.30  351,220,549.85  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 413,870,182.35  332,445,400.55  ราคาตลาด 
 

ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 และ 2564 กองทนุมยีอดคงเหลอืทมีสีาระสําคัญกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัดังน ี

 บาท 

 2565  2564 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนยีมการจัดการคา้งจา่ย 41,352,194.76  49,106,976.03 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 543,218,700.00  614,552,400.00 

เงนิฝากธนาคาร 6,009,339.76  9,043,144.10 

ลกูหนจีากดอกเบยี 3,075.72  2,821.17 

เจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ -  49,959,088.50 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 1,712,886.49  1,508,706.76 

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 772,288,435.00  507,074,880.00 

บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน)    

ลกูหนจีากการขายเงนิลงทนุ 87,762,642.40  - 

เจา้หนจีากการซอืเงนิลงทนุ -  315,179,543.91 
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6. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครอืงมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

มูลคา่ยุตธิรรม หมายถงึ ราคาทจีะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทจีะจ่ายเพอืโอนหนีสนิใหผู้อ้นื โดยรายการ
ดังกลา่วเป็นรายการทเีกดิขนึในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้อืและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทวีัดมูลคา่ กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซอืขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิซงึแนวปฏบัิตทิางบัญชทีีเกยีวขอ้ง
กําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทไีม่มีตลาดทมีีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รือหนีสนิทีมี
ลักษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซอืขายในตลาดทมีสีภาพคลอ่งได ้กองทนุจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใช ้
เทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ีเกยีวขอ้งกับ
สนิทรัพยห์รอืหนสีนิทจีะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนันใหม้ากทสีดุ 

ตารางต่อไปนีแสดงถงึเครอืงมอืทางการเงนิทวีัดมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลคา่ความแตกตา่ง
ของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดด้ังน ี

- ราคาเสนอซอืขาย (ไมต่อ้งปรับปรงุ) ในตลาดทมีสีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนสีนิอยา่งเดยีวกนั (ขอ้มลูระดับท ี1) 

- ขอ้มูลอนืนอกเหนือจากราคาเสนอซอืขายซงึรวมอยู่ในระดับท ี1 ทสีามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทคํีานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์นหรอืหนสีนินัน (ขอ้มลูระดับท ี2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนีสนิซงึไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทสีามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทไีม่สามารถสงัเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับท ี3) 
 

 บาท 

 ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 

 ระดับท ี1  ระดับท ี2  
ระดับท ี

3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 22,129,816,466.94   -  -  22,129,816,466.94 

ตราสารหน ี -  7,714,257,761.34  -  7,714,257,761.34 

 

 บาท 

 ณ วันท ี31 มนีาคม 2564 

 ระดับท ี1  ระดับท ี2  
ระดับท ี

3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 25,580,154,938.25  1,119,546.00  -  25,581,274,484.25 

ตราสารหน ี -  5,440,006,561.23  -  5,440,006,561.23 
 

เงนิลงทุนต่างๆ ซงึมูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดทมีกีารอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดทมีสีภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับท ี1 นันประกอบดว้ย ตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนทมีสีภาพคล่องทซีอืขายในตลาดทจีัดตังขนึ
อยา่งเป็นทางการ กองทนุจะไมป่รับราคาทอีา้งองิสําหรับเครอืงมอืเหลา่น ี

เครืองมือทางการเงนิซงึซอืขายในตลาดทไีม่ไดถู้กพจิารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดทมีีการ
อา้งองิไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซอืขายโดยผูค้า้หรอืแหลง่กําหนดราคาทเีป็นทางเลอืกซงึไดร้ับการสนับสนุนจาก
ขอ้มูลทสีังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับท ี2 เครอืงมอืทางการเงนิเหล่านีประกอบดว้ย ตราสารทุนทอียู่ระหว่างการเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ตราสารหนภีาครัฐและภาคเอกชนทอียูใ่นกลุม่ระดับลงทนุ  

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชนัของมลูคา่ยตุธิรรม 

 

BLTF75 | 47



  

 

ความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยี 

ความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยีคอืความเสยีงทมีูลค่าของสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิจะเปลยีนแปลงไป
เนอืงจากการเปลยีนแปลงอัตราดอกเบยีในตลาด 

ตารางตอ่ไปนีไดส้รุปความเสยีงดา้นอัตราดอกเบยีของกองทนุ ซงึประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิ
ของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบยี 
 

 บาท 
 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2565 
 มอัีตราดอกเบยี 

ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มอัีตรา 

ดอกเบยีคงท ี

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบยี 

 

รวม    

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ย 
มลูคา่ยตุธิรรม 19,979,624.20 

 
3,679,695,483.60 

 
26,144,399,120.48  29,844,074,228.28 

เงนิฝากธนาคาร 602,286,542.89  -  -  602,286,542.89 
ลกูหนจีากเงนิปันผล 
และดอกเบยี - 

 
- 

 
132,693,812.58  132,693,812.58 

ลกูหนจีากการขายเงนิ
ลงทนุ - 

 
- 

 
203,841,958.88  203,841,958.88 

หนสีนิทางการเงนิ        
เจา้หนจีากการซอืเงนิ
ลงทนุ - 

 
- 

 
153,335,890.68 

 
153,335,890.68 

เจา้หนจีากการรับซอื
คนืหน่วยลงทนุ - 

 
- 

 
28,976,637.88 

 
28,976,637.88 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  44,207,906.25  44,207,906.25 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  -  2,306,107.31  2,306,107.31 

หนสีนิอนื -  -  1,318,577.40  1,318,577.40 

 
 บาท 
 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2564 
 มอัีตราดอกเบยี 

ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มอัีตรา 

ดอกเบยีคงท ี

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบยี 

 

รวม    

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ย 
มลูคา่ยตุธิรรม - 

 
2,832,421,371.75 

 
28,188,859,673.73  31,021,281,045.48 

เงนิฝากธนาคาร 2,346,647,740.17  -  -  2,346,647,740.17 
ลกูหนจีากเงนิปันผล 
และดอกเบยี - 

 
- 

 
196,235,270.84  196,235,270.84 

ลกูหนจีากการขายเงนิ
ลงทนุ - 

 
- 

 
110,993,551.64  110,993,551.64 

หนสีนิทางการเงนิ        
เจา้หนจีากการซอื
เงนิลงทนุ - 

 
- 

 
400,958,464.55 

 
400,958,464.55 
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 บาท 
 ยอดคงเหลอืของเครอืงมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันท ี31 มนีาคม 2564 
 มอัีตราดอกเบยี 

ปรับขนึลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มอัีตรา 

ดอกเบยีคงท ี

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบยี 

 

รวม    
เจา้หนจีากการรับ
ซอืคนืหน่วยลงทนุ - 

 
- 

 
14,763,135.26 

 
14,763,135.26 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  52,079,005.48  52,079,005.48 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย -  -  1,346,898.43  1,346,898.43 

หนสีนิอนื -  -  1,312,037.37  1,312,037.37 
 

ความเสยีงดา้นเครดติ   

กองทนุมคีวามเสยีงดา้นเครดติทอีาจเกดิจากการทคีูส่ญัญาไมส่ามารถปฏบัิตติามภาระผกูพันทรีะบไุวใ้นเครอืงมอืทางการเงนิ 
เนอืงจากกองทนุมลีกูหน ีอยา่งไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสนั กองทนุจงึไมค่าด
วา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหน ี

ความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน 

กองทุนไม่มีสนิทรัพยท์างการเงนิหรือหนีสนิทางการเงนิทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนันจงึไม่มีความเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีน 

ความเสยีงดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสยีงดา้นตลาดเนืองจากมเีงนิลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ซงึผลตอบแทนของเงนิลงทนุดังกลา่ว
ขนึอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซงึสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบตอ่ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกตราสาร ทังนีขนึอยูก่ับประเภทของธรุกจิของผู ้
ออกตราสารวา่มคีวามสัมพันธก์ับความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใด อันอาจจะทําใหร้าคาของตราสารเพมิขนึหรอื
ลดลงได ้

การบรหิารความเสยีง 

กองทนุบรหิารความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการลงทนุโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสยีง เชน่ การกระจายประเภท
เงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทจีะลงทนุ 

7. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินไีดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมอืวันท ี19 เมษายน 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทาํธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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แบบรายงานการใชส้ทิธอิอกเสยีง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผูถ้อืหุน้ 
สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ 
ทีล่งมตติามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

2 เม.ย. 64 บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 1 9 0 2 วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู ้
ถอืหุน้ประจําปี 2563 งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

2 เม.ย. 64 บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากดั
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

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

1 9 0 1 วาระที ่6 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 64 บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั 
(มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง  

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

7 เม.ย. 64 บรษัิท ปตท. น้ํามันและ 
การคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 64 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่
จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 64 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

9 เม.ย. 64 บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ 
จํากดั (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 ธนาคารกรงุไทย จํากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 พจํิารณําเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ําม)ี  
งดออกเสยีง  

9 เม.ย. 64 บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี  
กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

1 7 1 1 วาระที ่4.1.0.0 Disapprove Siriphong 
Rungrotkitiyot due to a lower than 
required attendance at Board of 
Directors meetings in 2020  
วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออก
เสยีง  

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

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ 
ทีล่งมตติามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

9 เม.ย. 64 บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม  
รไีฟนน์ิง่ จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 0 - 

12 เม.ย. 64 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

1 15 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

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

1 11 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 64 บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 64 บรษัิท ฮวิแมนกิา้  จํากดั 
(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่13 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

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

1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 64 บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั 
(มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 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 ์
จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 64 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จํากดั (มหาชน) 

1 13 0 0 - 

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

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

22 เม.ย. 64 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

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

1 9 1 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ 
จํากดั (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ 
ทีล่งมตติามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

23 เม.ย. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(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 ผลติภัณฑต์ราเพชร 
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เนือ่งจากเป็นการพจิารณาวาระ
อืน่ๆ 

23 เม.ย. 64 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

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

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลพระราม
เ◌ก้า้ จํากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากดั 
(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่13 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เนือ่งจากเป็นการพจิารณาวาระ
อืน่ๆ 

23 เม.ย. 64 ธนาคารทหารไทย จํากดั 
(มหาชน) 

1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออก
เสยีง  

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

26 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ี
จํากดั (มหาชน) 

1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 64 บรษัิท ดับบลวิเอชเอ  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 64 บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

1 14 0 1 วาระท ี12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ(ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 15 0 1 วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ 
ทีล่งมตติามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

28 เม.ย. 64 บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง , 

28 เม.ย. 64 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ 
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 เนือ่งจากเป็นการพจิารณาวาระ
อืน่ๆ 

28 เม.ย. 64 บรษัิท สแกน อนิเตอร ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 10 0 0 - 

28 เม.ย. 64 บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

30 เม.ย. 64 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง  

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

1 12 0 1 วาระที ่11 เนือ่งจากเป็นการพจิารณาวาระ
อืน่ๆ 

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

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

30 เม.ย. 64 บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ จํากดั 
(มหาชน) 

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

30 เม.ย. 64 STARK CORPORATION PCL 1 8 0 1 วาระที ่9 งดออกเสยีงเนือ่งจากเป็นการ
พจิารณาวาระอืน่ๆ 

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

25 ม.ิย. 64 GULF ENERGY 
DEVELOPMENT PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

2 1 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

8 ก.ค. 64 บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆงดออกเสยีง 

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

1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

5 ส.ค. 64 บรษัิท โอสถสภา จํากดั 
(มหาชน) 

1 2 0 0 - 

9 ส.ค. 64 บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้
เพิม่ทนุและ warrant, งดออกเสยีงวาระอืน่ๆ 

12 ต.ค. 64 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 4 0 0 - 

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

1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

28 ต.ค. 64  บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

1 7 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

15 พ.ย. 64 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 7 0 0 - 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน 
คร ัง้ที ่
เชญิ

ประชุม 

จํานวนคร ัง้ 
ทีล่งมตติามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

19 พ.ย. 64 บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั 
(มหาชน) 

1 6 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

26 พ.ย. 64 บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

1 17 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

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

1 2 0 1 วาระที ่3 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

16 ธ.ค. 64 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

14 ม.ค. 65 บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 ม.ค. 65 บรษัิท ทา่อากาศยานไทย 
จํากดั (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

28 ม.ค. 65 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากดั 
(มหาชน) 

1 5 0 0 - 

4 ม.ีค. 65 บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 
จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่9 พจิารณาวาระอืน่ๆ (หากม)ี  
งดออกเสยีง  

24 ม.ีค. 65 บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
งดออกเสยีง  

28 ม.ีค. 65 บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

29 ม.ีค. 65 บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
จํากดั (มหาชน) 

1 9 0 0 - 

30 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั
(มหาชน) 

1 13 0 0 - 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 
(Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์บัวหลวง จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์  
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 
จํากดั (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
 

   

   

   

   

   

   

BLTF75 | 57



บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 19 เมษายน 2565
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บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 

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

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