รายงานประจําปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว 75/25
BLTF75
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สารบ ัญ
ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ข ้อมูลบริษัทจัดการ

2

่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ

2

ข ้อมูลกองทุน

3

การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี

4

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

5

ผลการดําเนินงานของกองทุน

6

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

7

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

11

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

12

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

18

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

19

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

21

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

22

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

50

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

51

แบบรายงานการใช ้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น

52

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

57

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25 (BLTF75)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อทีย
่ น
ื ระดับสูง และท่าทีรวมถึงคาดกาณ์การ
ดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทีเ่ ข ้มงวดมากขึน
้ ขณะทีส
่ งครามระหว่างยูเครน-รัสเซียทีย
่ ังคงยืดเยือ
้
่ งต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข ้างหน ้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% โดยเร่งตัวใน
ล ้วนเป็ นความเสีย
ครึง่ เดือนหลัง โดยแม ้ว่า Fed จะได ้ปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญ ญาณการปรับขึน
้ อัต ราดอกเบีย
้ อย่าง
ต่อ เนื่ อ งในปี 2565-2566 แล ้ว ตลาดเริม
่ คาดการณ์ ม ากขึน
้ ว่า Fed อาจต ้องปรั บ ขึน
้ ดอกเบี้ย มากกว่า 0.25% ในหลายครัง้
ติดต่อกันข ้างหน ้า แม ้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให ้การขึน
้ ดอกเบีย
้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุน
บางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน ้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท ้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี
ที่ล ดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ ข อง Bond yield สหรั ฐ ฯ ซึง่ บ่ ง ชี้ถ ึง ความเสี่ย งให ้เศรษฐกิจ สหรั ฐ ฯ เข ้าสู่ ภ าวะ
่ งลงในช่วงทีผ
Recession ได ้ในอนาคต ส่งผลให ้นั กลงทุนมีการลดการทุนในสินทรัพย์เสีย
่ ่านมา รวมถึงปั จจัยจากภาวะอัตรา
ดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท ้จริง (Real Yield) ทีป
่ รับตัวขึน
้ ต่อเนื่องจนใกล ้กลับมาเป็ นบวกแล ้ว ก็เป็ นอีกปั จจัยทีก
่ ระตุ ้นให ้เม็ดเงินไหลออกจาก
่ ง สะท ้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯ ทีแ
สินทรัพย์เสีย
่ ข็งค่ามากทีส
่ ด
ุ ในรอบ 2 ปี
ด ้านเศรษฐกิจโลกนัน
้ เผชิญปั จจัยลบต่างๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียทีย
่ ังคงยืดเยือ
้ ส่งผลกระทบต่อห่วง
่ มโยงทาง
โซ่อุปทานด ้านการผลิต ทํ าให ้ราคาสินค ้าโภคภั ณ ฑ์ห ลายรายการปรับตัวขึน
้ โดยเศรษฐกิจยูโรโซนซึง่ มีค วามเชือ
่ มั่นผู ้บริโภคทีป
เศรษฐกิจมากทีส
่ ด
ุ โดยเฉพาะการนํ าเข ้าพลังงาน โดยดัชนีความเชือ
่ รับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้ อทีพ
่ งุ่ สูง 7.4%
YoY ในเดือนมีนาคม ขณะทีด
่ ้านสหรัฐฯ นัน
้ เผชิญกับภาวะเงินเฟ้ อทีป
่ รับสูงขึน
้ ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้ อทั่วไปเดือน มีนาคม
ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทําให ้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข ้างหน ้าเช่นกัน ด ้านเศรษฐกิจจีน ยังเผชิญ
กับการใช ้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดย
การรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึง่ ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม ้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินทีผ
่ ่อนคลายมากขึน
้
่
่
รวมทัง้ อาจมีมาตรการช่วยเหลือผู ้ประกอบการเป็ นบางส่วนก็ตาม ทัง้ หมดนี้ล ้วนเป็ นความเสียงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสียง
่ ว่าตลาดจะยังเผชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึง่ ซึง่
ถึงแม ้ว่าราคาหุ ้นทีป
่ รับตัวลดลงมาแล ้วจะมีความน่าสนใจมากขึน
้ แต่เชือ
ขึน
้ กับปั จจัยรายบริษัททีจ
่ ะสามารถรับมือกับปั จจัยลบเหล่านี้ได ้ดีเพียงใด ซึง่ ในช่วงนี้เป็ นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตร
มาส 1 ปี 2565 น่าจะทําให ้เห็นความชัดเจนได ้มากขึน
้
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ปรั บ ตั ว ผั น ผวนในกรอบแคบ โดยปิ ดลดลงเพี ย ง 1.6% ในเดือ นเมษายน โดยเศรษฐกิจ ไทยมี
่ าวะปกติมากขึน
แนวโน ้มฟื้ นตัวตามลําดับ หนุนโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทีก
่ ลับเข ้าสูภ
้ และการผ่อนปรนมาตรการรับ
นั กท่องเทีย
่ ว โดยประเด็นเงินเฟ้ อนั น
้ ไทยเริม
่ ได ้รับผลกระทบมากขึน
้ สะท ้อนผ่านเงินเฟ้ อทั่วไปไตรมาส 1 ทีส
่ งู 4.75% YoY
ื้ สุทธิตลาดหุ ้นไทยลดลง เหลือ 7.89 พันล ้านบาท เป็ นการ
หนุนโดยราคาพลังงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สูง ในเดือนนี้ นั กลงทุนต่างชาติซอ
้ สุทธิตอ
ซือ
่ เนื่องแต่เป็ นมูลค่าน ้อยสุดใน 5 เดือนทีผ
่ า่ นมา ซึง่ ด ้วยดัชนีตลาดหุ ้นไทยทีป
่ รับตัวลดลงค่อนข ้างน ้อยเทียบกับตลาด
หุ ้นอืน
่ ๆ ในประเทศพัฒนาแล ้ว อาจจะทําให ้ความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมือ
่ เทียบกับช่วงต ้นปี ทีผ
่ า่ นมา แม ้ว่าธุรกิจส่วน
ใหญ่ในตลาดหุ ้นไทยจะได ้รับผลกระทบทีจ
่ ํากัดจากเศรษฐกิจโลกทีอ
่ อ
่ นตัวลงก็ตาม การลงทุนหุ ้นไทยในช่วงนี้ จึงต ้องเป็ นการ
Selective อย่างยิง่ ในหุ ้นทีม
่ แ
ี นวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกินไป ซึง่ ในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญ ญาณความ
ชัด เจนของระดับ ผลกระทบของการปรับขึน
้ ของต ้นทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึน
้ ซึง่ จะทํ าให ้ตลาดอาจจะมีการปรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีล
่ งทุน จากกลุม
่ ที่ Outperform ในช่วงต ้นปี อย่างกลุม
่ Reopening ไปยังกลุม
่ Consumer มากขึน
้
ิ สุทธิ ณ
สํ าหรับการลงทุนตัง้ แต่วัน ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน BLTF75 มีมูล ค่าทรัพย์ส น
วั นที่ 31 มีน าคม 2565 เท่ า กั บ 30,552.75 ล ้านบาท หรือ 29.2097 บาทต่อ หน่ ว ยลงทุ น และมีผ ลการดํ า เนิน งานย ้อนหลั ง
ในรอบระยะเวลาหนึง่ ปี คิดเป็ น 3.19%
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษัท จะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ทหลั กทรัพ ย์จัด การกองทุนรวม บั วหลวง จํ ากัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ทจํ ากัด เลขที่ 0105535049700 เมื่อวัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชําระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

75.0

2.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

10.0

3.

Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1.

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

2.

นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

3.

นายเจฟ สุธโี สภณ

27 ธันวาคม 2555

4.

นางสาวรุง่ นภา เสถียรนุกล
ู

16 มิถน
ุ ายน 2558

5.

ั พันธ์
นางสาววนาลี ตรีสม

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

1 มิถน
ุ ายน 2552
18 พฤษภาคม 2550

1 เมษายน 2559
2 มกราคม 2563
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได ้รับอนุมัต ิ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ระดมทุนจากผู ้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล ้านบาท
้ คืนหน่วย
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 3,000 ล ้านหน่วย (มูลค่าทีต
่ ราไว ้หน่วยละ 10 บาท) เป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ประเภทรับซือ
้ สุดของกองทุน
ลงทุน และไม่กําหนดระยะเวลาสิน
กองทุนลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให ้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่า 65% และไม่เกิน 75% ของ NAV ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
ิ อืน
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่
ิ ธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อน
ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นตราสารหนี้ทผ
ี่ ู ้ออกมีสท
ิ ธิเรียกให ้ผู ้ออกชําระหนี้คน
กําหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ท ผ
ี่ ู ้ถือมีสท
ื ก่อนกําหนด (Puttable) และ Derivatives ทีแ
่ ฝงอยู่ใน
Structured Note ทีเ่ ป็ น Callable/ Puttable Bond ดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํ ากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 ตามข ้อบังคับที่
กํ า หนดไว ้ในหนั งสือ ชี้ช วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล ้ชิด
ซึง่ จะทําหน ้าทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
เรือ
่ ง

รายละเอียด

ว ันทีม
่ ผ
ี ล

้ การขายคืน
1. การทํารายการซือ
และการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

้ ขายคืน สับเปลีย
เพิม
่ ช่องทางการทํารายการซือ
่ น
หน่วยลงทุน เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต และ
เพือ
่ อํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

้ หน่วยลงทุน
2. การรับชําระค่าซือ
และการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

้ หน่วย
เพิม
่ ช่องทางและหรือวิธก
ี ารรับชําระเงินค่าซือ
ลงทุน และช่องทางการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill
Payment เป็ นต ้น เพือ
่ รองรับการให ้บริการในอนาคต
และเพือ
่ อํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป

3. การดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมือ
่ เลิกกองทุนรวม

ื่ อยูใ่ น
บริษัทจัดการแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม
่ ี
หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ รวมทัง้
แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ ้ง
สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
่ รากฏเหตุ
เลิกกองทุนรวม

1 เมษายน 2564 เป็ นต ้นไป
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
30 ธ.ค. 64 ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 64 ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 64 ตงแต่
ั้
29 มี.ค. 62 ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 60 ตงแต่
ั้
30 มี.ค. 55

มูลค่าหน่วยลงทุน1(บาท)

28.5154

28.2760

28.3079

29.7367

28.9515

18.9040

ผลการดําเนินงานของ BLTF75

2.43

3.30

3.19

-0.59

0.18

4.44

เกณฑ์มาตรฐาน2

2.39

5.05

7.51

2.68

3.70

6.39

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

8.103

8.323

9.04

14.60

12.27

11.95

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

7.383

6.853

7.06

15.35

12.94

12.64

เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทํ าขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
1) อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน ้อยกว่า 5 ล ้านบาท เฉลีย
่ ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย
และธ.ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 2.50%
้ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน
้ ทย สัดส่วน 6.25%
3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ
้ ทย สัดส่วน 12.50%
่ ถือของผู ้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึน
4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ
้ าคเอกชน Mark-to-Market ทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
้ ไป
อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ
้ ทย สัดส่วน 3.75%

3

5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00%
%
ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

30,600,584,014.07

100.16

92,185,515.00

0.30

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

543,218,700.00

1.78

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

206,703,850.00

0.68

1,050,310,697.00

3.44

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

484,815,600.00

1.59

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

382,798,000.00

1.25

55,129,885.00

0.18

123,797,256.00

0.41

1,118,819,600.00

3.66

810,342,400.00

2.65

404,911,850.00

1.33

293,067,500.00

0.96

44,830,060.00

0.15

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน

326,059,875.00

1.07

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

327,770,320.00

1.07

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

893,399,550.00

2.92

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

326,732,175.00

1.07

71,150,910.00

0.23

465,480,413.70

1.52

640,774,277.55

2.10

959,992,890.00

3.14

1,655,400.00

0.01

68,720,400.00

0.22

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
ชิน
บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีบจ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด(มหาชน)
บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

-

่ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

เงินทุนและหล ักทร ัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)

923,584,200.00

3.02

798,004,900.00

2.61

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

645,086,000.00

2.11

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

957,906,839.00

3.14

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

134,992,500.00

0.44

ิ เวชการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

838,301,240.00

2.74

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

927,173,460.00

3.03

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

103,939,200.00

0.34

402,608,110.00

1.32

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

341,364,636.00

1.12

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิล
่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน

154,664,700.00

0.51

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน

94,104,010.00

0.31

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

16,602,795.00

0.05

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน

14,420,523.08

0.05

772,288,435.00

2.53

62,171,820.00

0.20

108,504,940.00

0.36

196,650.00

0.00

792,661,668.00

2.59

27,776,691.00

0.09

33,232,680.00

0.11

204,919,550.00

0.67

35,266,962.00

0.12

21,025,980.00

0.07

บริษัท เงินติดล ้อ จํากัด (มหาชน)

-

อาหารและเครือ
่ งดืม
่

การแพทย์

ว ัสดุอต
ุ สาหกรรมและเครือ
่ งจ ักร
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน

-

่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
่ และสิง่ พิมพ์
สือ
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

-

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

453,844,650.00

1.49

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

61,084,725.00

0.20

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

60,308,600.00

0.20

165,401,670.00

0.54

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

116,342,100.00

0.38

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

459,464,650.00

1.50

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

54,573,168.00

0.18

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

21,227,538.00

0.07

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน

150,193,765.00

0.49

บริษัท ยู ซิต ี้ จํากัด (มหาชน)

119,964,594.00

0.39

6,442,254.00

0.02

285,171,174.54

0.93

1,236,152,125.00

4.05

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

254,820,480.00

0.83

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

144,570,370.00

0.47

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

504,263,040.00

1.65

28,533,510.00

0.09

14,619,150.00

0.05

2,767,350.00

0.01

-

1,563,220,251.49

5.12

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

2,263,719,835.14

7.41

ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

76,911,590.25

0.25

กระทรวงการคลัง

-

698,572,710.55

2.29

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท สยามเวลเนสกรุป
๊ จํากัด (มหาชน)
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ตว๋ ั เงินคล ัง
กระทรวงการคลัง
พ ันธบ ัตร
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ระด ับ CG
Scoring

รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หุน
้ กู ้
่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

93,825,243.87

0.31

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

716,663,133.42

2.35

่ ถือ AA+
อันดับความน่าเชือ

-

256,394,693.69

0.84

่ ถือ AA
อันดับความน่าเชือ

-

610,816,905.04

2.00

่ ถือ AAอันดับความน่าเชือ

-

78,336,015.74

0.26

่ ถือ A+
อันดับความน่าเชือ

-

568,114,782.95

1.86

่ ถือ A
อันดับความน่าเชือ

-

286,543,356.65

0.94

่ ถือ Aอันดับความน่าเชือ

-

258,161,919.57

0.84

่ ถือ BBB+
อันดับความน่าเชือ

-

45,262,309.97

0.15

่ ถือ
อันดับความน่าเชือ

-

20,040,646.65

0.07

-

79,966,392.21

0.26

่ ถือ AAA(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

115,739,794.52

0.38

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

553,037,761.92

1.81

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

72,046,143.57

0.24

ตว๋ ั แลกเงิน
่ ถือ AA
อันดับความน่าเชือ
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

30,552,751,423.11

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

29.2097

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการที่ด ข
ี องบริษั ทจดทะเบียนไทย
จั ด ทํ าขึน
้ โดยสมาคมส่ งเสริม สถาบั นกรรมการบริษั ทไทย (IOD) คิด คะแนนจากหลั กเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิท ธิของผู ้ถือหุ ้น
การปฏิบั ต ต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่ างเท่ าเทียมกั น การคํ านึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได ้เสียการเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2564
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า

% NAV

ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

4,602.42

15.07

668.78

2.19

3,014.11

9.93

่ ถืออยูใ่ นอันดับตํา่ กว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถ
่ ถือ
ลงทุนได ้ หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ ง การลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4 ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือน
เมษายน 2565

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน
่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้ทก
ุ ต ัวในพอร์ต
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

12/04/22

AAA

110,000,000.00 109,986,078.47

2. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

20/04/22

AAA

100,000,000.00

3. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

27/04/22

AAA

175,000,000.00 174,942,511.01

4. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

08/06/22

AAA

360,000,000.00 359,664,969.62

5. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

20/07/22

AAA

340,000,000.00 339,480,780.42

6. ตั๋วเงินคลัง

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/04/22

AAA

95,000,000.00

94,994,061.08

19. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/04/22

AAA

235,000,000.00 234,985,732.36

20. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

21/04/22

AAA

535,000,000.00 534,868,821.15

21. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/04/22

AAA

120,000,000.00 119,959,535.84

22. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

05/05/22

AAA

400,000,000.00 399,832,399.02

23. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

12/05/22

AAA

24. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/05/22

AAA

350,000,000.00 349,806,791.65

25. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/06/22

AAA

290,000,000.00 289,646,472.59

26. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/07/22

AAA

80,000,000.00

79,895,960.14

27. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/08/22

AAA

75,000,000.00

74,874,354.68

28. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/11/22

AAA

40,000,000.00

39,879,081.40

29. พันธบัตร

ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง

10/06/22

AAA

45,000,000.00

45,488,337.75

30. พันธบัตร

ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการคลัง

10/06/26

AAA

30,000,000.00

31,423,252.50

31. หุ ้นกู ้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ
จํากัด (มหาชน)

-

07/05/26

AA+

5,000,000.00

4,931,405.16

32. หุ ้นกู ้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ
จํากัด (มหาชน)

-

07/05/28

AA+

10,000,000.00

9,865,307.69

45,000,000.00

99,976,122.86

44,976,625.23
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ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

33. หุ ้นกู ้

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด
(มหาชน)

-

18/12/22

BBB+

20,000,000.00

20,260,271.40

34. หุ ้นกู ้

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด
(มหาชน)

-

30/08/23

BBB+

25,000,000.00

25,002,038.57

35. หุ ้นกู ้

ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

-

17/09/26

AAA(tha)

75,000,000.00

73,004,290.99

36. หุ ้นกู ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

09/04/23

A-

5,000,000.00

5,074,677.30

37. หุ ้นกู ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

05/11/25

A-

20,000,000.00

20,876,458.40

38. หุ ้นกู ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

02/12/26

A-

60,000,000.00

59,692,784.25

39. หุ ้นกู ้

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

-

04/08/24

A+

10,000,000.00

9,955,713.05

40. หุ ้นกู ้

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

-

27/01/25

A+

25,000,000.00

24,905,469.77

41. หุ ้นกู ้

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

-

21/04/27

A+

5,000,000.00

5,360,071.81

42. หุ ้นกู ้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

-

27/03/23

AAA

43. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

08/06/24

A

55,000,000.00

56,966,833.55

44. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/24

A

15,000,000.00

15,308,723.25

45. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

24/03/25

A

35,000,000.00

34,647,695.25

46. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

12/07/25

A

50,000,000.00

49,543,686.60

47. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/25

A

15,000,000.00

15,410,969.70

48. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

07/09/26

A

5,000,000.00

5,315,399.21

49. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

21/03/27

A

20,000,000.00

21,342,140.91

50. หุ ้นกู ้

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

-

24/03/28

A

12,000,000.00

11,621,858.76

51. หุ ้นกู ้

บริษัท ซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

-

26/06/22

AAA

5,000,000.00

5,041,651.55

52. หุ ้นกู ้

บริษัท ซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

-

26/06/23

AAA

20,000,000.00

20,452,934.37

53. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

-

16/06/25

A+

90,000,000.00

89,772,228.90

54. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

-

18/08/27

A-

20,000,000.00

20,943,942.78

55. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

-

16/03/28

A+

10,000,000.00

10,034,820.09

56. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

-

16/06/31

A+

90,000,000.00

92,034,124.01

57. หุ ้นกู ้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน)

-

03/08/22

A+

20,000,000.00

20,540,077.40

58. หุ ้นกู ้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน)

-

22/01/26

A+

20,000,000.00

20,367,982.20

125,000,000.00 126,013,173.75
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59. หุ ้นกู ้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน)

-

22/01/28

A+

10,000,000.00

10,046,065.90

60. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

-

23/09/27

A+

20,000,000.00

19,377,983.56

61. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

-

20/01/28

A+

30,000,000.00

31,681,525.89

62. หุ ้นกู ้

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

-

23/09/29

A+

10,000,000.00

9,933,973.96

63. หุ ้นกู ้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

-

11/03/25

AA

15,000,000.00

14,923,064.85

64. หุ ้นกู ้

บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ้ าภาคตะวันออก จํากัด
(มหาชน)

-

16/06/25

A+

9,000,000.00

9,552,970.63

65. หุ ้นกู ้

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

-

27/08/26

AAA

55,000,000.00

53,384,161.79

66. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

-

21/12/24

AA-

20,000,000.00

20,518,769.54

67. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

14/07/23

A

20,000,000.00

20,292,506.19

68. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

06/05/24

A-

20,000,000.00

20,342,631.98

69. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

11/12/25

A-

10,000,000.00

9,929,050.73

70. หุ ้นกู ้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

11/03/27

A-

10,000,000.00

9,934,246.17

71. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

14/12/27

AAA(tha)

15,000,000.00

15,615,714.66

72. หุ ้นกู ้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

14/12/27

AAA(tha)

5,000,000.00

5,205,238.22

73. หุ ้นกู ้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน)

-

08/11/24

AA+

25,000,000.00

25,688,442.62

74. หุ ้นกู ้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน)

-

08/11/26

AA+

15,000,000.00

15,351,951.96

75. หุ ้นกู ้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน)

-

08/11/29

AA+

65,000,000.00

65,827,838.64

76. หุ ้นกู ้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

-

29/09/24

A-

5,000,000.00

4,957,584.09

77. หุ ้นกู ้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

-

19/08/25

A-

10,000,000.00

10,240,074.79

78. หุ ้นกู ้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

-

24/02/27

A-

20,000,000.00

19,877,911.37

79. หุ ้นกู ้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

-

19/08/27

A-

5,000,000.00

5,054,366.91

80. หุ ้นกู ้

บริษัท ฮอนด ้า ลีสซิง้
(ประเทศไทย) จํากัด

-

10/02/25

AAA

40,000,000.00

39,780,150.40

81. หุ ้นกู ้

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน)

-

01/10/24

AA-

60,000,000.00

57,817,246.20

82. หุ ้นกู ้

บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบซ
ี ี (ไทย)
จํากัด

-

26/08/22

AAA

50,000,000.00

49,858,928.50
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83. หุ ้นกู ้

บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํากัด (มหาชน)

-

20/05/24

A-

15,000,000.00

15,159,647.93

84. หุ ้นกู ้

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา

-

11/09/24

AAA

30,000,000.00

29,875,114.08

85. หุ ้นกู ้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)

-

23/07/23

A

20,000,000.00

20,084,426.83

86. หุ ้นกู ้

การไฟฟ้ านครหลวง

-

30/03/27

-

20,000,000.00

20,040,646.65

87. หุ ้นกู ้

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

-

30/11/26

AAA

45,000,000.00

44,613,281.51

88. หุ ้นกู ้

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

-

07/06/27

AAA

10,000,000.00

11,226,503.14

89. หุ ้นกู ้

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

-

30/11/33

AAA

10,000,000.00

9,866,925.51

90. หุ ้นกู ้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

06/02/23

AAA

20,000,000.00

20,067,380.40

91. หุ ้นกู ้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

06/08/28

AAA

45,000,000.00

44,033,807.78

92. หุ ้นกู ้

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)

-

25/01/27

AA+

110,000,000.00 109,782,215.25

93. หุ ้นกู ้

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)

-

08/04/27

AA+

5,000,000.00

5,075,982.90

94. หุ ้นกู ้

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)

-

25/01/29

AA+

20,000,000.00

19,871,549.47

95. หุ ้นกู ้

บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

-

28/01/24

A-

25,000,000.00

25,494,305.75

96. หุ ้นกู ้

บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

-

30/07/24

A-

10,000,000.00

10,080,683.18

97. หุ ้นกู ้

บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

-

28/01/25

A-

5,000,000.00

5,046,384.96

98. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

-

30/08/24

A+

50,000,000.00

52,131,730.50

99. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

-

30/08/24

A+

40,000,000.00

41,705,384.40

100. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน)

-

29/04/24

A

20,000,000.00

20,552,657.40

101. หุ ้นกู ้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน)

-

29/04/26

A

15,000,000.00

15,456,459.00

102. หุ ้นกู ้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
จํากัด (มหาชน)

-

25/06/25

AA

5,000,000.00

5,146,140.39

103. หุ ้นกู ้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
จํากัด (มหาชน)

-

25/06/27

AA

20,000,000.00

20,528,159.13

104. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

27/02/23

AAA

10,000,000.00

10,049,760.93

105. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

29/11/23

AAA

25,000,000.00

25,065,459.83

106. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

26/08/24

AAA

20,000,000.00

19,739,824.58
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107. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

31/10/24

AAA

5,000,000.00

5,184,629.07

108. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

31/10/24

AAA

50,000,000.00

51,846,290.71

109. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

26/03/25

AAA

15,000,000.00

14,890,126.43

110. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

09/05/25

AAA

20,000,000.00

20,868,380.54

111. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

09/05/25

AAA

5,000,000.00

5,217,095.14

112. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

28/05/25

AAA

70,000,000.00

69,800,232.12

113. หุ ้นกู ้

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด

TOYOTA MOTOR
FINANCE
(NETHERLANDS)
B.V.

25/08/25

AAA

20,000,000.00

19,961,339.27

114. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

-

12/03/24

A+

15,000,000.00

15,920,663.40

115. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

19/01/24

A+

60,000,000.00

62,667,620.51

116. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

06/11/26

A+

15,000,000.00

15,515,813.07

117. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

19/01/27

A+

10,000,000.00

10,790,235.05

118. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

19/01/27

A+

10,000,000.00

10,790,235.05

119. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยยูเนีย
่ น กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

-

06/11/29

A+

5,000,000.00

5,030,093.80

120. หุ ้นกู ้

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

23/09/24

AAA

20,000,000.00

19,825,982.02

121. หุ ้นกู ้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทล
ิ ต
ิ ส
ี้ ์
แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

-

26/06/23

A-

15,000,000.00

15,457,168.98

122. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

20/04/24

AA

110,000,000.00 109,635,449.02

123. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/25

AA

130,000,000.00 131,322,795.50

124. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

22/03/25

AA

100,000,000.00 101,017,535.00

125. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

11/06/25

AA

105,000,000.00 105,676,080.99
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126. หุ ้นกู ้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

-

11/06/26

AA

120,000,000.00 122,567,680.16

127. ตั๋วแลกเงิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

-

27/04/22

AA

80,000,000.00

79,966,392.21

128. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

11/04/22

AAA(tha)

35,000,000.00

35,239,630.14

129. เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

10/05/22

AAA(tha)

80,000,000.00

80,500,164.38

130. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

(22,964,222.40)

131. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

95,010,365.97

132. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

553,037,761.92

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนีแ
้ ต่ละรุน
่ (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิบาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํา่ ทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํา่ มากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชําระหนีไ
้ ด ้ตามกําหนด

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

่ งอยูใ่ นระดับตํา่
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ:
่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
• อันดับความน่าเชือ
่ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพือ
่ จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ

่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

474,771.28

1.500

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

11,078.00

0.035

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

37,981.70

0.120

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

35,484.78

0.112

3,263.15

0.010

527,094.13

1.665

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า่ ยทงหมด
รวมค่าใชจ
ั้
1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ิ สุทธิกอ
ลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
PTR =

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR =

16,777,541,721.14
31,648,250,071.31

PTR =

0.53

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุน
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะที่ก องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดั งนั ้น
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
มูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญ ชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

19.32

2

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

14.49

3

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

8.48

4

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

7.75

5

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

7.07

6

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

5.67

7

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

5.65

8

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

5.19

9

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

4.87

10

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

4.38

11

อืน
่ ๆ

17.13
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 37,968,714.67 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผูส
้ อบบ ัญชีร ับอนุญาต
เสนอ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
ความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 (“กองทุน”) ซึงประกอบด ้วย งบแสดงฐานะการเงิน
และงบประกอบรายละเอีย ดเงิน ลงทุน ณ วั น ที 31 มีน าคม 2565 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ และงบแสดงการเปลียนแปลง
ิ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทสํ
ุ ธิสําหรับปี สนสุ
ี าคัญ
สินทรัพย์สท
ข ้าพเจ ้าเห็นว่า งบการเงินข ้างต ้นนีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ผลการดําเนินงาน และการเปลียนแปลงสินทรัพย์สท
ุ ธิสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต ้องตามทีควรในสาระสําคัญตามแนว
ปฏิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่าวไว ้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู ้สอบบัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข ้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัต ิ
ตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข ้อกําหนดเหล่านี ข ้าพเจ ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข
ี ้าพเจ ้าได ้รับ
้เป็
เพียงพอและเหมาะสมเพือใช นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
ข้อมูลอืน
ผู ้บริหารเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อข ้อมูลอืน ข ้อมูลอืนประกอบด ้วย ข ้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจํ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู ้สอบบัญชีทอยู
ี ใ่ นรายงานประจําปี นั น ข ้าพเจ ้าคาดว่าข ้าพเจ ้าจะได ้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของ
ผู ้สอบบัญชี
ความเห็นของข ้าพเจ ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข ้อมูลอืน และข ้าพเจ ้าไม่ได ้ให ้ความเชือมันต่อข ้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข ้าพเจ ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข ้อมูลอืนมีความขัดแย ้งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ้ทีได ้รับจากการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า หรือปรากฏว่าข ้อมูลอืนมีการแสดงข ้อมูลทีขัดต่อ
ข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือข ้าพเจ ้าได ้อ่านรายงานประจําปี หากข ้าพเจ ้าสรุปได ้ว่ามีการแสดงข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข ้าพเจ ้าต ้อง
สือสารเรืองดังกล่าวกับผู ้บริหารเพือให ้ผู ้บริหารดําเนินการแก ้ไขข ้อมูลทีแสดงขัดต่อข ้อเท็จจริง
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารต่องบการเงิน
ิ างบั ญ ชีสํา หรับ
ผู ้บริหารมีหน ้าทีรับผิดชอบในการจัดทํ าและนํ าเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต ้องตามทีควรตามแนวปฏิบัต ท
กองทุน รวมและกองทุน สํ า รองเลี ยงชีพ ที สมาคมบริษั ท จั ด การลงทุน กํ า หนดโดยได ้รับ ความเห็น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู ้บริหารพิจารณาว่าจํ าเป็ น
เพือให ้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข ้อผิดพลาด
ในการจัด ทํางบการเงิน ผู ้บริห ารรับผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของกองทุน ในการดํา เนิน งานต่อ เนื อง การเปิ ดเผย
เรืองทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว ้นแต่
ผู ้บริหารมีความตังใจทีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
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ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือให ้ได ้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข ้อมูล
ึ
ทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซงรวม
ความเห็น ของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือมั นอย่า งสมเหตุส มผลคือ ความเชือมั นในระดับสูง แต่ไม่ได ้เป็ นการรับ ประกันว่า การ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ
่ ด ้เสมอ
ไป ข ้อมูล ที ขั ด ต่อ ข ้อเท็ จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข ้อผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระสํ า คั ญ เมื อคาดการณ์ ไ ด ้อย่า ง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข ้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช ้
งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุลยพินจ
ิ และการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจ ริต หรือ ข ้อผิด พลาด ออกแบบและปฏิบัต งิ านตามวิธ ก
ี ารตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ ความเสียงเหล่า นั น และได ้
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท ีเพีย งพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข ้าพเจ ้า ความเสียงทีไม่
พบข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็ จจริงอั นเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข ้อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว ้นการแสดงข ้อมูล การ
แสดงข ้อมูลทีไม่ตรงตามข ้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทํ าความเข ้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผู
ี ้บริหารใช ้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข ้อมูลทีเกียวข ้องซึงจัดทําขึนโดยผู ้บริหาร



สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู ้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทได
ี ้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอาจเป็
ี
นเหตุให ้เกิดข ้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ ้าข ้าพเจ ้าได ้ข ้อสรุปว่ามีค วามไม่
แน่ น อนทีมีส าระสํา คัญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่า วไว ้ในรายงานของผู ้สอบบัญ ชีข องข ้าพเจ ้าโดยให ้ข ้อสัง เกตถึงการเปิ ดเผย
ข ้อมูลในงบการเงินทีเกียวข ้อง หรือถ ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข ้าพเจ ้าจะเปลียนแปลงไป ข ้อสรุป
ของข ้าพเจ ้าขึนอยู่กั บหลั กฐานการสอบบั ญชีท ีได ้รั บจนถึงวั นทีในรายงานของผู ้สอบบั ญชีของข ้าพเจ ้า อย่างไรก็ ต าม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให ้กองทุนต ้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง



ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร ้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให ้มีการนํ าเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีควรหรือไม่

ข ้าพเจ ้าได ้สือสารกับผู ้บริห ารในเรืองต่างๆ ทีสํา คัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได ้วางแผนไว ้
ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข ้อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข ้าพเจ ้าได ้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787
บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2565
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม

2565

2564

6
3, 4, 5

29,844,074,228.28

31,021,281,045.48

5

602,286,542.89

2,346,647,740.17

จากเงินปั นผลและดอกเบีย

5

132,693,812.58

196,235,270.84

จากการขายเงินลงทุน

5

203,841,958.88

110,993,551.64

30,782,896,542.63

33,675,157,608.13

153,335,890.68

400,958,464.55

28,976,637.88

14,763,135.26

44,207,906.25

52,079,005.48

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

2,306,107.31

1,346,898.43

หนีสินอืน

1,318,577.40

1,312,037.37

230,145,119.52

470,459,541.09

30,552,751,423.11

33,204,698,067.04

10,459,785,263.39

11,729,811,303.09

6,255,150,699.21

8,599,406,269.99

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน

13,837,815,460.51

12,875,480,493.96

สินทรัพย์สท
ุ ธิ

30,552,751,423.11

33,204,698,067.04

29.2097

28.3079

1,045,978,526.3393

1,172,981,130.3096

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี

รวมสินทรัพย์
หนีสิน

6

เจ ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน

5

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

รวมหนีสิน
สินทรัพย์สท
ุ ธิ

5

สินทรัพย์สท
ุ ธิ:
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

สินทรัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล ้วทังหมด ณ วันสินปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินฝากประจํา / ใบร ับฝากเงิน
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

115,000,000.00

0.39

92,185,515.00

0.31

92,185,515.00

0.31

1,779,319,750.00

5.96

รวมเงินฝากประจํา / ใบร ับฝากเงิน
หล ักทร ัพย์จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
ตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง จํากัด (มหาชน)

17,900,100

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

3,965,100

543,218,700.00

1.82

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

1,279,900

206,703,850.00

0.69

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

9,029,800

1,029,397,200.00

3.45

922,743,485.00

3.08

13,467,100

484,815,600.00

1.62

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

5,889,200

382,798,000.00

1.28

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6,091,700

55,129,885.00

0.18

2,049,193,560.00

6.86

15,690,400

120,031,560.00

0.40

2,921,200

1,118,819,600.00

3.75

27,238,400

810,342,400.00

2.71

398,822,950.00

1.34

398,822,950.00

1.34

พาณิชย์
บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

6,088,900

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

4,300,262,852.50

14.40

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

26,642,500

293,067,500.00

0.98

บริษัท บีบจ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

4,483,006

44,830,060.00

0.15

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

10,542,100

313,627,475.00

1.05

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

19,745,200

327,770,320.00

1.10

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ จํากัด (มหาชน)

9,088,500

890,673,000.00

2.98

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

1,885,900

320,603,000.00

1.07

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8,949,800

71,150,910.00

0.24

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

9,017,530

462,148,412.50

1.55

บริษัท ปตท. นํ ามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)

25,437,645

635,941,125.00

2.13

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

24,427,300

940,451,050.00

3.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

3,272,400

เงินทุนและหล ักทร ัพย์

ร ้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

68,720,400.00

0.23

68,720,400.00

0.23

1,721,589,100.00

5.76

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)

11,994,600

923,584,200.00

3.09

บริษัท เงินติดล ้อ จํากัด (มหาชน)

20,727,400

798,004,900.00

2.67

1,737,985,339.00

5.82

อาหารและเครืองดืม
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

12,001,600

645,086,000.00

2.16

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

28,594,234

957,906,839.00

3.21

3,599,800

134,992,500.00

0.45

1,846,527,300.00

6.19

33,255,300

831,382,500.00

2.79

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

5,822,400

911,205,600.00

3.05

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

3,248,100

103,939,200.00

0.35

402,608,110.00

1.35

402,608,110.00

1.35

614,796,475.90

2.06

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

ว ัสดุอุตสาหกรรมและเครืองจ ักร
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

85,661,300

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส

1,438,900

335,263,700.00

1.12

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)

3,140,400

154,664,700.00

0.52

15,815,800

94,104,010.00

0.32

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

2,170,300

16,494,280.00

0.06

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)

2,009,829

14,269,785.90

0.04

834,460,255.00

2.80

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

17,856,380

772,288,435.00

2.59

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

11,513,300

62,171,820.00

0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

สือและสิงพิมพ์
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

ร ้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

927,999,889.00

3.11

4,400,200

107,364,880.00

0.36

17,100

196,650.00

0.00

100,336,920

792,661,668.00

2.66

5,446,410

27,776,691.00

0.09

272,945,792.00

0.92

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน)

1,893,600

32,759,280.00

0.11

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

3,387,100

204,919,550.00

0.69

บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

8,357,100

35,266,962.00

0.12

21,025,980.00

0.07

21,025,980.00

0.07

453,844,650.00

1.52

453,844,650.00

1.52

1,215,003,064.00

4.05

้ ว่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2,595,800

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

9,760,100

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

7,881,900

61,084,725.00

0.20

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

5,482,600

60,308,600.00

0.20

32,431,700

165,401,670.00

0.55

1,971,900

116,342,100.00

0.39

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

48,364,700

459,464,650.00

1.54

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

17,491,400

54,573,168.00

0.18

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

10,775,400

21,227,538.00

0.07

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

39,524,675

150,193,765.00

0.50

105,232,100

119,964,594.00

0.40

2,000,700

6,442,254.00

0.02

2,452,395,499.54

8.22

110,531,463

285,171,174.54

0.96

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

18,658,900

1,236,152,125.00

4.14

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

24,982,400

254,820,480.00

0.85

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

16,489,100

143,455,170.00

0.48

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

54,811,200

504,263,040.00

1.69

1,302,900

28,533,510.00

0.10

14,619,150.00

0.05

14,619,150.00

0.05

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยู ซิต ี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

รวมหุน
้ สาม ัญ

ร ้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

22,127,049,116.94

74.10

ํ ค ัญแสดงสิทธิ
ใบสา
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2,913,000

รวมหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

2,767,350.00
22,129,816,466.94

0.01
74.11

หล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน
ํ ค ัญแสดงสิทธิ
ใบสา
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

5,446,410

รวมหล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน

-

-

หุน
้ กู ้
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 1

07/05/69

1.58

5,000

4,900,021.60

0.02

ครังที 1/2564 ชุดที 2

07/05/71

2.14

10,000

9,780,293.99

0.03

ครังที 6/2563

18/12/65

3.25

20,000

20,075,066.00

0.07

ครังที 8/2564

30/08/66

2.52

25,000

24,946,805.57

0.08

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2

09/04/66

1.85

5,000

5,030,581.41

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

05/11/68

3.41

20,000

20,601,789.91

0.07

ครังที 2/2564 ชุดที 2

02/12/69

2.60

60,000

59,179,907.54

0.20

ครังที 2/2564 ชุดที 4

04/08/67

1.58

10,000

9,931,471.95

0.03

ครังที 1/2565 ชุดที 1

27/01/68

1.76

25,000

24,828,319.02

0.08

ครังที 1/2560

21/04/70

4.17

5,000

5,267,532.06

0.02

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 2

27/03/66

1.57

125,000

125,986,290.00

0.42

ครังที 2/2563 ชุดที 1

08/06/67

3.00

55,000

56,451,491.25

0.19

ครังที 2/2562 ชุดที 2

07/09/67

2.65

15,000

15,281,497.20

0.05

ครังที 1/2563 ชุดที 2

24/03/68

1.63

35,000

34,635,191.15

0.12

ครังที 1/2564

12/07/68

1.63

50,000

49,367,289.10

0.17

ครังที 2/2562 ชุดที 3

07/09/68

2.86

15,000

15,381,586.20

0.05

ครังที 1/2559 ชุดที 4

07/09/69

3.80

5,000

5,302,385.51

0.02

ครังที 1/2562 ชุดที 3

21/03/70

3.83

20,000

21,325,351.91

0.07

ครังที 1/2563 ชุดที 3

24/03/71

2.16

12,000

11,614,047.24

0.04

ครังที 1/2563 ชุดที 1

26/06/65

2.10

5,000

5,014,035.10

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

26/06/66

2.36

20,000

20,328,791.97

0.07

ครังที 2/2564 ชุดที 6

16/06/68

2.14

90,000

89,212,897.39

0.30

ครังที 2/2560

18/08/70

3.96

20,000

20,852,808.58

0.07

ครังที 1/2564 ชุดที 2

16/03/71

3.42

10,000

10,019,828.29

0.03

ครังที 2/2564 ชุดที 3

16/06/74

3.90

90,000

91,014,781.54

0.30

ครังที 2/2555 ชุดที 2

03/08/65

6.00

20,000

20,352,680.20

0.07

ครังที 1/2564 ชุดที 1

22/01/69

2.99

20,000

20,254,935.60

0.07

ครังที 1/2564 ชุดที 2

22/01/71

3.15

10,000

9,986,518.00

0.03

ครังที 1/2564 ชุดที 1

23/09/70

2.50

20,000

19,365,654.76

0.06

ครังที 1/2559 ชุดที 4

20/01/71

4.15

30,000

31,439,347.89

0.11

ครังที 1/2564 ชุดที 2

23/09/72

3.18

10,000

9,926,132.86

0.03

11/03/68

1.49

15,000

14,910,205.95

0.05

4.18

9,000

9,443,718.03

0.03

2.94

20,000

20,356,062.74

0.07

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซิตคอร์
ี
ป ลิสซิง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2565 ชุดที 1

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2558 ชุดที 2

16/06/68

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2560

21/12/67

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ครังที 1/2563 ชุดที 2

14/07/66

2.10

20,000

20,203,903.39

0.07

ครังที 1/2564

06/05/67

2.16

20,000

20,169,831.98

0.07

ครังที 1/2565 ชุดที 2

11/12/68

2.32

10,000

9,915,702.83

0.03

ครังที 1/2565 ชุดที 3

11/03/70

2.78

10,000

9,918,251.67

0.03

ครังที 1/2562 ชุดที 2

08/11/67

2.24

25,000

25,467,511.12

0.09

ครังที 1/2562 ชุดที 3

08/11/69

2.52

15,000

15,202,823.16

0.05

ครังที 1/2562 ชุดที 4

08/11/72

2.86

65,000

65,094,424.79

0.22

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 1

29/09/67

1.74

5,000

4,956,869.02

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

19/08/68

3.10

10,000

10,205,252.87

0.03

ครังที 1/2565 ชุดที 2

24/02/70

2.97

20,000

19,819,325.07

0.07

ครังที 1/2563 ชุดที 3

19/08/70

3.34

5,000

5,035,608.01

0.02

10/02/68

1.43

40,000

39,701,794.40

0.13

01/10/67

60,000

57,817,246.20

0.19

26/08/65

50,000

49,858,928.50

0.17

บริษัท ฮอนด ้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2565
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 3/2564
บริษัท ลีสซิงไอซีบซ
ี ี (ไทย) จํากัด
ครังที 2/2562 ชุดที 1
บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 2

20/05/67

1.77

15,000

15,063,631.49

0.05

11/09/67

1.38

30,000

29,851,294.98

0.10

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด
ครังที 1/2565 ชุดที 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ครังที 3/2564

23/07/66

1.03

20,000

20,046,048.75

0.07

20,000

19,979,624.20

0.07

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564 ชุดที 1

06/02/66 Compounded
THOR + 0.18

ครังที 1/2564 ชุดที 4

06/08/71

1.79

45,000

43,914,637.88

0.15

ครังที 1/2565 ชุดที 1

25/01/70

2.13

110,000

109,358,549.50

0.37

ครังที 1/2563 ชุดที 1

08/04/70

2.60

5,000

5,078,476.05

0.02

ครังที 1/2565 ชุดที 2

25/01/72

2.65

20,000

19,775,713.85

0.07

ครังที 1/2564

28/01/67

3.49

25,000

25,343,709.75

0.08

ครังที 3/2564

30/07/67

3.00

10,000

10,030,546.18

0.03

ครังที 1/2565

28/01/68

3.04

5,000

5,020,149.36

0.02

30/08/67

2.97

90,000

93,602,769.30

0.31

ครังที 1/2559 ชุดที 1

29/04/67

2.46

20,000

20,345,073.80

0.07

ครังที 1/2559 ชุดที 2

29/04/69

2.70

15,000

15,285,582.30

0.05

ครังที 1/2563 ชุดที 1

25/06/68

2.54

5,000

5,112,389.69

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

25/06/70

2.74

20,000

20,382,526.33

0.07

ครังที 1/2564

20/04/67

1.21

110,000

109,041,057.24

0.37

ครังที 1/2561 ชุดที 4

22/03/68

3.15

230,000

232,141,838.20

0.78

ครังที 2/2564 ชุดที 3

11/06/68

2.07

105,000

105,015,098.80

0.35

ครังที 2/2564 ชุดที 4

11/06/69

2.43

120,000

121,680,896.60

0.41

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2560
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

BLTF75 | 30

กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2563 ชุดที 3

27/02/66

1.34

10,000

10,037,645.83

0.03

ครังที 5/2564 ชุดที 1

29/11/66

1.12

25,000

24,971,103.67

0.08

ครังที 4/2564 ชุดที 2

26/08/67

0.94

20,000

19,722,312.18

0.07

ครังที 4/2560

31/10/67

2.61

55,000

56,433,122.58

0.19

ครังที 1/2564 ชุดที 2

26/03/68

1.37

15,000

14,886,748.28

0.05

ครังที 1/2561

09/05/68

2.72

25,000

25,819,064.68

0.09

ครังที 3/2564 ชุดที 2

28/05/68

1.40

70,000

69,467,300.92

0.23

ครังที 1/2565 ชุดที 2

25/08/68

1.62

20,000

19,930,270.87

0.07

12/03/67

4.84

15,000

15,880,882.65

0.05

ครังที 1/2560 ชุดที 3

19/01/67

3.58

60,000

62,243,905.31

0.21

ครังที 1/2562 ชุดที 1

06/11/69

2.78

15,000

15,349,013.07

0.05

ครังที 1/2560 ชุดที 4

19/01/70

3.94

20,000

21,425,029.10

0.07

ครังที 1/2562 ชุดที 2

06/11/72

3.00

5,000

4,970,093.80

0.02

23/09/67

0.97

20,000

19,821,198.46

0.07

3.17

15,000

15,332,106.03

0.05

2,688,092,202.20

9.04

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2557 ชุดที 4
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2564

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทล
ิ ต
ิ ส์
ี แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2

26/06/66

รวมหุน
้ กู ้
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที 4/364/64 - CB22407A

07/04/65

95,000

94,994,061.08

0.32

งวดที 1/91/65 - CB22407B

07/04/65

235,000

234,985,732.36

0.79

งวดที 3/91/65 - CB22421A

21/04/65

535,000

534,868,821.15

1.79

งวดที 4/91/65 - CB22428A

28/04/65

120,000

119,959,535.84

0.40

งวดที 5/91/65 - CB22505A

05/05/65

400,000

399,832,399.02

1.34

งวดที 5/364/64 - CB22512A

12/05/65

45,000

44,976,625.23

0.15

งวดที 7/91/65 - CB22519A

19/05/65

350,000

349,806,791.65

1.17

งวดที 13/91/65 - CB22630A

30/06/65

290,000

289,646,472.59

0.97

งวดที 7/364/64 - CB22707A

07/07/65

80,000

79,895,960.14

0.27

งวดที 8/364/64 - CB22804A

04/08/65

75,000

74,874,354.68

0.25

งวดที 11/364/64 - CB22N03A

03/11/65

40,000

39,879,081.40

0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 2559 ครังที 4 - GGLB226A

10/06/65

2.37

45,000

45,161,082.90

0.15

พ.ศ. 2559 ครังที 5 - GGLB266A

10/06/69

2.65

30,000

31,179,307.20

0.10

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังที 1 - ESGLB35 17/12/78

1.585

21,000

17,933,226.99

0.06

1.25

10,000

11,028,843.54

0.04

1.875

140,000

140,411,541.20

0.47

รัฐบาล
เพือความยังยืนสําหรับบริหารหนีให ้กู ้ต่อ

ประเภทอัตราดอกเบียแปรผันตามการเปลียนแปลงของเงินเฟ้ อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครังที 2 - ILB283A 12/03/71
เพือการบริหารหนีเงินกู ้โครงการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังที 1 - LB226A

17/06/65

เพือการปรับโครงสร ้างหนี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที 3 - LB22DA

17/12/65

2.00

125,000

126,323,120.87

0.42

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที 2 - LB28DA

17/12/71

2.875

35,000

36,735,207.95

0.12

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครังที 1 - LB249A

17/09/67

0.75

124,000

123,034,072.64

0.41

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังที 18 - LB256A

17/06/68

0.95

140,000

138,805,849.00

0.47

17/12/69

2.125

27,000

27,678,415.01

0.09

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังที 11 - LB276A 17/06/70

1.00

45,000

43,644,628.80

0.15

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังที 6 - LB31DA

17/12/74

2.00

10,000

9,773,718.80

0.03

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังที 2 - LB386A

17/06/81

3.30

20,000

20,378,845.20

0.07

14/12/70

2.97

20,000

20,645,193.88

0.07

เพือการบริหารหนีให ้กู ้ต่อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังที 1 - LB26DA
เพือการบริหารหนี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2560 ครังที 3 - GHB27DA

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ

อัตรา

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

ดอกเบีย

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 2564 ครังที 8 - BAAC269A

17/09/69

1.50

75,000

72,958,058.11

0.24

27/08/69

1.14

55,000

53,327,474.39

0.18

30/03/70

1.94

20,000

20,038,520.65

0.07

พ.ศ. 2565 ครังที 1 - PEA26NA

30/11/69

1.80

45,000

44,342,541.78

0.15

พ.ศ. 2555 ครังที 5 - PEA276A

07/06/70

4.17

10,000

11,095,119.58

0.04

พ.ศ. 2565 ครังที 2 - PEA33NA

30/11/76

3.07

10,000

9,764,311.81

0.03

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ครังที 2 - EGAT268A
การไฟฟ้ านครหลวง
พ.ศ. 2565 ครังที 3 - MEA273A
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

รวมพ ันธบ ัตร

3,267,978,915.44

10.94

ตวแลกเงิ
ั
น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

27/04/65

80,000

รวมตวแลกเงิ
ั
น

79,966,392.21

0.27

79,966,392.21

0.27

ตวเงิ
ั นคล ัง
งวดที (DM)1/180/65

12/04/65

110,000

109,986,078.47

0.37

งวดที (DM)1/364/64

20/04/65

100,000

99,976,122.86

0.33

งวดที (DM)2/364/64

27/04/65

175,000

174,942,511.01

0.59

งวดที (DM)5/182/65

08/06/65

360,000

359,664,969.62

1.21

งวดที (DM)8/182/65

20/07/65

340,000

339,480,780.42

1.14

งวดที (DM)9/182/65

03/08/65

480,000

479,169,789.11

1.61

1,563,220,251.49

5.25

รวมตวเงิ
ั นคล ัง

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 29,597,273,326.73 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

29,844,074,228.28

100.00
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(%)

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินฝากประจํา / ใบร ับฝากเงิน
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

425,000,000.00

1.37

96,640,960.00

0.31

96,640,960.00

0.31

2,035,646,815.00

6.56

รวมเงินฝากประจํา / ใบร ับฝากเงิน
หล ักทร ัพย์จดทะเบียน
หุน
้ สาม ัญ
ตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
ยานยนต์
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง จํากัด (มหาชน)

18,584,800

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

4,877,400

614,552,400.00

1.98

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

4,375,800

53,384,760.00

0.17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

11,178,500

1,246,402,750.00

4.02

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

98,623,500

121,306,905.00

0.39

พาณิชย์

3,288,765,015.00

10.61

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

30,249,100

1,187,277,175.00

3.83

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

14,970,700

1,036,720,975.00

3.34

9,554,100

355,890,225.00

1.15

16,859,200

640,649,600.00

2.07

6,091,700

68,227,040.00

0.22

2,006,959,425.00

6.48

15,690,400

98,065,000.00

0.32

2,625,800

1,047,694,200.00

3.38

650,400

107,966,400.00

0.35

23,723,900

753,233,825.00

2.43

194,952,800.00

0.63

194,952,800.00

0.63

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชินส่วนอิเล็ กทรอนิกส ์
บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3,481,300

BLTF75 | 34

กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

6,222,315,214.25

มูลค่าเงินลงทุน

20.08

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

21,408,100

269,742,060.00

0.87

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

12,846,600

330,799,950.00

1.07

109,600

1,611,120.00

0.01

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

19,745,200

396,878,520.00

1.28

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ จํากัด (มหาชน)

12,236,900

758,687,800.00

2.45

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

2,272,700

421,585,850.00

1.36

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)

1,977,800

152,290,600.00

0.49

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

11,470,230

384,252,705.00

1.24

บริษัท ปตท. นํามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)

17,748,445

572,387,351.25

1.85

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

66,741,900

2,736,417,900.00

8.82

9,979,300

22,553,218.00

0.07

946,100

8,514,900.00

0.03

1,839,200

111,731,400.00

0.36

20,319,200

54,861,840.00

0.18

69,702,120.00

0.22

69,702,120.00

0.22

1,894,017,194.00

6.11

9,344,900

26,726,414.00

0.09

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

12,001,600

666,088,800.00

2.15

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

26,623,134

865,251,855.00

2.79

9,530,500

335,950,125.00

1.08

2,267,299,685.00

7.31

51,156,200

1,104,973,920.00

3.56

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

7,846,200

1,067,083,200.00

3.44

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

2,175,200

21,099,440.00

0.07

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

2,824,500

74,143,125.00

0.24

114,860,130.00

0.37

114,860,130.00

0.37

ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

3,272,400

อาหารและเครืองดืม
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

ว ัสดุอต
ุ สาหกรรมและเครืองจ ักร
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

27,478,500
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

มูลค่าเงินลงทุน

1,421,406,324.00

4.58

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

6,500,400

1,127,819,400.00

3.64

บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)

2,757,200

28,950,600.00

0.09

15,815,800

139,179,040.00

0.45

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

3,647,700

25,169,130.00

0.08

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนเิ คชัน จํากัด (มหาชน)

2,330,029

13,980,174.00

0.04

25,384,700

86,307,980.00

0.28

556,036,480.00

1.79

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

19,502,880

507,074,880.00

1.63

บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

12,240,400

48,961,600.00

0.16

922,765,250.00

2.98

5,306,400

76,942,800.00

0.25

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

87,386,500

637,921,450.00

2.06

บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

28,676,000

207,901,000.00

0.67

55,992,570.00

0.18

55,992,570.00

0.18

30,111,280.00

0.10

30,111,280.00

0.10

489,174,975.00

1.57

สือและสิงพิมพ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

8,357,100

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2,595,800

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

5,746,100

360,567,775.00

1.16

บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)

3,384,400

128,607,200.00

0.41

1,115,724,907.00

3.59

7,881,900

51,232,350.00

0.17

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

30,709,600

156,618,960.00

0.50

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

51,323,600

438,816,780.00

1.41

2,275,500

34,815,150.00

0.11

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

17,491,400

58,421,276.00

0.19

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

10,775,400

23,490,372.00

0.08

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

39,524,675

128,059,947.00

0.41

3,035,200

12,262,208.00

0.04

60,921,800

212,007,864.00

0.68

2,775,518,394.00

8.95

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูน ิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน)

96,427,700

271,926,114.00

0.88

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

17,923,800

1,236,742,200.00

3.99

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

28,426,600

241,626,100.00

0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

58,879,600

568,188,140.00

1.83

บริษัท เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7,705,100

400,665,200.00

1.29

กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

6,228,800

56,370,640.00

0.18

22,265,400.00

0.07

22,265,400.00

0.07

ตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2,589,000

รวมหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

25,580,154,938.25

82.49

หล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

91,020

รวมหล ักทร ัพย์ไม่จดทะเบียน

1,119,546.00
1,119,546.00

-

หุน
้ กู ้
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีว1
ี จํากัด
ครังที 1/2560 ชุดที 3

21/04/65

3.25

20,000

20,189,648.60

0.07

18/12/65

3.25

20,000

19,982,361.00

0.06

06/02/66

1.69

15,000

15,139,797.00

0.05

ครังที 1/2562

04/04/65

2.37

30,000

30,532,960.50

0.10

ครังที 1/2563 ชุดที 2

27/03/66

1.57

125,000

127,167,387.50

0.41

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)
ครังที 6/2563
บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต ้ ลีส จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2563 ชุดที 1

08/06/67

3.00

55,000

58,041,539.05

0.19

ครังที 2/2562 ชุดที 2

07/09/67

2.65

15,000

15,685,794.45

0.05

ครังที 1/2563 ชุดที 2

24/03/68

1.63

15,000

14,985,617.85

0.05

ครังที 2/2562 ชุดที 3

07/09/68

2.86

15,000

15,671,710.65

0.05

ครังที 1/2563 ชุดที 1

26/06/65

2.10

5,000

5,085,463.32

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

26/06/66

2.36

20,000

20,580,746.20

0.07

ครังที 2/2555 ชุดที 2

03/08/65

5.00

20,000

21,192,990.20

0.07

ครังที 1/2564 ชุดที 1

22/01/69

2.99

20,000

20,464,254.80

0.07

ครังที 1/2564 ชุดที 2

22/01/71

3.15

10,000

10,052,626.00

0.03

16/06/65

3.84

20,000

20,491,297.40

0.07

30/03/65

3.02

20,000

20,437,893.16

0.07

2.94

20,000

20,481,485.96

0.07

14/07/66

2.10

20,000

19,836,904.37

0.06

ครังที 1/2562 ชุดที 2

08/11/67

2.24

25,000

25,905,331.98

0.08

ครังที 1/2562 ชุดที 4

08/11/72

2.86

65,000

66,188,541.39

0.21

ครังที 1/2560 ชุดที 2

26/05/64

2.61

35,000

35,105,468.63

0.11

ครังที 2/2562 ชุดที 1

26/08/65

50,000

49,517,913.50

0.16

บริษัท ซิตคอร์
ี
ป ลิสซิง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2558 ชุดที 1
บริษัท อีซ ี บาย จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2560

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ครังที 1/2560

21/12/67

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ชุดที 2
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลีสซิงไอซีบซ
ี ี (ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2555

07/09/65

4.70

55,000

57,329,988.10

0.18

ครังที 3/2555

20/09/65

4.72

15,000

15,654,792.00

0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2564

28/01/67

3.49

25,000

25,047,586.75

0.08

30/08/67

2.97

90,000

94,989,079.80

0.31

ครังที 1/2559 ชุดที 1

29/04/67

2.46

20,000

20,747,084.40

0.07

ครังที 1/2559 ชุดที 2

29/04/69

2.70

15,000

15,142,938.15

0.05

ครังที 1/2563 ชุดที 1

25/06/68

2.54

5,000

5,228,719.52

0.02

ครังที 1/2563 ชุดที 2

25/06/70

2.74

20,000

20,344,112.34

0.07

ครังที 2/2561 ชุดที 2

19/03/65

3.20

10,000

10,227,296.80

0.03

ครังที 1/2561 ชุดที 4

22/03/68

3.15

150,000

154,418,284.50

0.50

ครังที 2/2561 ชุดที 2

10/08/64

2.28

100,000

100,647,415.41

0.32

ครังที 1/2563 ชุดที 3

27/02/66

1.34

10,000

10,117,859.25

0.03

ครังที 3/2563

26/04/66

1.19

25,000

25,231,259.50

0.08

ครังที 4/2560

31/10/67

2.61

55,000

57,273,646.06

0.18

ครังที 1/2564 ชุดที 2

26/03/68

1.37

15,000

15,011,734.23

0.05

ครังที 1/2561

09/05/68

2.72

35,000

36,463,164.45

0.12

12/03/67

4.84

15,000

16,307,758.35

0.05

ครังที 1/2560 ชุดที 3

19/01/67

3.58

60,000

63,129,644.55

0.20

ครังที 1/2560 ชุดที 4

19/01/70

3.94

10,000

10,615,616.25

0.03

3.17

15,000

15,227,512.67

0.05

1,421,893,226.59

4.59

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ครังที 2/2560
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท โตโยต ้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2557 ชุดที 4
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทล
ิ ต
ิ ส์
ี แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2561 ชุดที 2

26/06/66

รวมหุน
้ กู ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

จํานวนหน่วย/

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รุน
่ ที 2/2ปี /2562 - BOT215A

27/05/64

1.84

45,000

45,092,185.20

0.15

รุน
่ ที 2/3ปี /2561 - BOT219A

24/09/64

2.09

55,000

55,431,303.40

0.18

รุน
่ ที 1/3ปี /2562 - BOT223A

25/03/65

1.81

35,000

35,461,181.47

0.11

รุน
่ ที 2/2ปี /2563 - BOT225A

25/05/65

0.61

65,000

65,098,198.98

0.21

รุน
่ ที 2/3ปี /2562 - BOT229A

16/09/65

1.44

70,000

70,962,249.53

0.23

รุน
่ ที 1/3ปี /2563 - BOT233A

23/03/66

0.92

25,000

25,190,783.93

0.08

รุน
่ ที 2/3ปี /2563 - BOT239A

28/09/66

0.65

25,000

25,024,036.03

0.08

งวดที 1/91/64 - CB21408B

08/04/64

250,000

249,988,301.92

0.81

งวดที 2/92/64 - CB21416A

16/04/64

250,000

249,969,222.97

0.81

งวดที 4/364/63 - CB21422A

22/04/64

100,000

99,982,167.56

0.32

งวดที 41/182/63 - CB21422B

22/04/64

20,000

19,996,433.51

0.06

งวดที 3/91/64 - CB21422C

22/04/64

460,000

459,926,252.83

1.48

งวดที 5/364/63 - CB21513A

13/05/64

145,000

144,943,293.42

0.47

งวดที 6/91/64 - CB21513B

13/05/64

40,000

39,984,356.81

0.13

งวดที 12/91/64 - CB21624A

24/06/64

560,000

559,639,377.58

1.80

งวดที 46/178/63 - CB21701A

01/07/64

220,000

219,817,919.46

0.71

งวดที 7/364/63 - CB21708A

08/07/64

50,000

49,954,613.27

0.16

งวดที 8/364/63 - CB21805A

05/08/64

115,000

114,856,075.12

0.37

งวดที 2/364/64 - CB22203A

03/02/65

250,000

249,138,050.60

0.80

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 2558 ครังที 1 - GGLB21NA

26/11/64

3.01

35,000

35,576,345.00

0.11

พ.ศ. 2559 ครังที 4 - GGLB226A

10/06/65

2.37

45,000

45,989,969.40

0.15

พ.ศ. 2559 ครังที 5 - GGLB266A

10/06/69

2.65

30,000

32,077,332.00

0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช ้การจัดกลุม
่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
ชือหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย/

วันครบอายุ ดอกเบีย
(%)

ร ้อยละของ

เงินต ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย/บาท)

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

รัฐบาล
เพือความยังยืนสําหรับบริหารหนีให ้กู ้ต่อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังที 1 - ESGLB35D 17/12/78

1.585

15,000

13,659,192.30

0.04

1.875

140,000

142,452,592.80

0.46

140,000

143,746,349.80

0.46

เพือการบริหารหนีเงินกู ้โครงการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครังที 1 - LB226A

17/06/65

เพือการปรับโครงสร ้างหนี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ระยะทีสอง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที 3 - LB22DA

17/12/65

2.00

เพือการปรับโครงสร ้างหนี (พ.ร.ก. ให ้อํานาจกระทรวงการคลังกู ้เงินฯ พ.ศ 2552)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครังที 1 - LB29DA

17/12/72

1.60

155,000

153,131,163.45

0.49

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครังที 2 - LB386A

17/06/81

3.30

105,000

115,840,265.10

0.37

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังที 4 - LB426A

17/06/85

2.00

5,000

4,437,680.25

0.01

พ.ศ. 2561 ครังที 8 - GHB219B

27/09/64

2.48

10,000

10,086,278.00

0.03

พ.ศ. 2560 ครังที 3 - GHB27DA

14/12/70

2.97

15,000

15,788,952.02

0.05

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวมพ ันธบ ัตร

3,493,242,123.71

11.23

ตวแลกเงิ
ั
น
บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

27/04/64

60,000

รวมตวแลกเงิ
ั
น

59,944,468.30

0.19

59,944,468.30

0.19

39,926,742.63

0.13

39,926,742.63

0.13

ตวเงิ
ั นคล ัง
งวดที (DM)10/182/64

29/09/64

รวมตวเงิ
ั นคล ัง

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 31,688,988,908.61 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

40,000

31,021,281,045.48

100.00
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2565

บาท
หมายเหตุ
รายได ้

2565

2564

3

รายได ้เงินปั นผล

5

577,756,261.90

615,801,336.13

รายได ้ดอกเบีย

5

82,140,578.61

97,503,471.78

รายได ้อืน

-

รวมรายได ้

586,287.60

659,896,840.51

713,891,095.51

508,005,271.84

504,944,888.14

11,853,456.15

11,782,047.27

40,640,421.81

40,395,591.08

171,000.00

171,000.00

3,198,765.48

4,753,338.20

563,868,915.28

562,046,864.69

96,027,925.23

151,844,230.82

รายการขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุน

(40,742,792.92)

(792,794,295.98)

รายการกําไรสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

914,508,764.68

6,790,238,115.34

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน

873,765,971.76

5,997,443,819.36

การเพิมขึนในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได ้

969,793,896.99

6,149,288,050.18

ค่าใช ้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3
5

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายอืน

5

รวมค่าใช ้จ่าย
รายได ้สุทธิ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

หัก ภาษี เงินได ้

3

3

การเพิมขึนในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี เงินได ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(7,458,930.44)
962,334,966.55

(4,326,019.84)
6,144,962,030.34
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2565

บาท
2565

2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สท
ุ ธิจาก
การดําเนินงาน

962,334,966.55

6,144,962,030.34

การเพิมขึนของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

225,612,769.98

285,515,357.65

การลดลงของทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(3,839,894,380.46)

(2,154,805,977.42)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สท
ุ ธิในระหว่างปี

(2,651,946,643.93)

4,275,671,410.57

สินทรัพย์สท
ุ ธิ ณ วันต ้นปี

33,204,698,067.04

28,929,026,656.47

สินทรัพย์สท
ุ ธิ ณ วันปลายปี

30,552,751,423.11

33,204,698,067.04

หน่วย
การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต ้นปี
บวก

: หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี

หัก

: หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1,172,981,130.3096

1,243,466,893.6926

8,033,851.4729

11,014,803.5664

(135,036,455.4432)
1,045,978,526.3393

(81,500,566.9494)
1,172,981,130.3096
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กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ ระยะยาว 75/25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหร ับปี สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2565
1.

ข้อมูลทวไป
ั
กองทุ น เปิ ดบั ว หลวงหุ ้นระยะยาว 75/25 (“กองทุน ”) จดทะเบีย นเป็ นกองทุ น รวมกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมือวันที 18 พฤษภาคม 2550 ปั จจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํ านวน
30,000 ล ้านบาท (แบ่งเป็ น 3,000 ล ้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จํ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็ นผู ้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสินสุดของโครงการโดยมีนโยบายทีจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 และไม่เกินร ้อยละ 75
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารหนีและเงินฝาก
ของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุนมีนโยบายไม่จา่ ยเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์การจ ัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีได ้จัดทําขึนตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพทีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน กํ า หนดโดยได ้รับ ความเห็น ชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัต ท
ิ างบัญ ชี” ) ส่ว นเรืองทีแนวปฏิบัต ท
ิ างบัญ ชีไ ม่ไ ด ้
กําหนดไว ้ กองทุนปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนได ้จัดทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึงการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ของการจัด ทํา รายงานในประเทศ ดังนั นเพือความสะดวกของผู ้อ่านงบการเงินทีไม่คุ ้นเคยกับ ภาษาไทย
กองทุนได ้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบ ัญชีทส
ี ําค ัญ
เงินลงทุน
ิ ธิในเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสินทรัพย์ด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีกองทุนมีสท
-

หลักทรัพย์จดทะเบียนทีเป็ นตราสารทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช ้ราคาซือขาย
ครังล่าสุด ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนทีเป็ นตราสารทุนทีไม่มต
ี ลาดซือขายรองรับ แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีประมาณขึนโดย
ผู ้จัดการกองทุน ซึงพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู ้ออกตราสาร

-

หลักทรัพย์ทเป็
ี นตราสารหนี แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช ้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือขายทีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน

-

กองทุนใช ้วิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี ซึงมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน
นั บตังแต่วันทีลงทุนและไม่มเี งือนไขการต่ออายุเมือมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีนั นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

กําไรหรือขาดทุนสุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให ้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรู ้ในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช ้วิธถ
ี ัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก
การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่าย
ิ ธิทจะได
รายได ้เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได ้นับแต่วันทีประกาศจ่ายและมีสท
ี
้รับ
รายได ้ดอกเบียรับรู ้เป็ นรายได ้ตามเกณฑ์คงค ้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบียทีแท ้จริง
ส่วนเกินและส่วนตํ ามูลค่าของตราสารหนีตัดจํ าหน่ ายตามวิธอ
ี ัตราดอกเบียทีแท ้จริง ซึงยอดทีตัดจํ าหน่ายนีแสดงเป็ น
รายการปรับปรุงกับรายได ้ดอกเบีย
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ค่าใช ้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค ้าง
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทได
ี ้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกําไรหรือ
ขาดทุน
ภาษี เงินได ้
กองทุนเสียภาษี เงินได ้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได ้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร ้อยละ 15 ของรายได ้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให ้เป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี ฝ่ ายบริหารต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการหลายประการ
ซึงมีผลกระทบต่อจํ านวนเงินทีเกียวข ้องกับสินทรัพย์ หนีสิน รายได ้ ค่าใช ้จ่าย และการเปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับสินทรัพย์
และหนีสินทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว ้
การใช ้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได ้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลียนทันทีเป็ นต ้นไป
4.

ข้อมูลเกียวก ับการซือขายเงินลงทุน
กองทุนได ้ซือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได ้ดังนี
บาท

5.

2565

2564

ซือเงินลงทุน

21,189,184,325.71

18,235,531,011.49

ขายเงินลงทุน

23,242,541,721.14

21,375,418,071.03

รายการธุรกิจก ับกิจการทีเกียวข้องก ัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอืน ซึงมีผู ้ถือหุ ้นและ/หรือกรรมการ
เดีย วกั น กั บ บริษั ทจั ด การและกองทุน รายการทีสํา คั ญ ดั ง กล่า วสํา หรั บ ปี สินสุด วั น ที 31 มีน าคม 2565 และ 2564 มี
ดังต่อไปนี
บาท
2565

2564

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

508,005,271.84

504,944,888.14

ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในหนังสือชีชวน

344,464,328.56

ราคาตลาด

105,003,536.27

757,968,082.96

ราคาตลาด

16,641,000.00

40,758,000.00

3,239,270,943.52

1,820,034,524.30

ราคาตลาด

940,346,435.15

828,987,592.00

ราคาตลาด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ในฐานะผู ้ออกหลักทรัพย์
ซือเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
รายได ้เงินปั นผล

-

ตามทีประกาศจ่าย

- ในฐานะผู ้ค ้าหลักทรัพย์
ซือเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
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บาท
2565
รายได ้ดอกเบีย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

นโยบายการกําหนดราคา

10,033.61

6,948.53

40,640,421.81

40,395,591.08

707,379.14

339,142.00

ราคาตลาด

1,482,435.63

2,068,162.84

ราคาตลาด

48,836,533.27

ราคาตลาด

50,137,012.17

235,054,237.50

ราคาตลาด

4,485,662.40

8,779,359.26

ตามทีประกาศจ่าย

4,008,954.57

ตามอัตราทีคิดกับลูกค ้าทัวไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริการอืน ๆ

2564

ราคาตลาด
ตามเกณฑ์ทระบุ
ี ในหนังสือชีชวน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
- ในฐานะผู ้ออกหลักทรัพย์
ซือเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
รายได ้เงินปั นผล

-

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน ้า

2,943,158.96

กองทุนอืนทีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ซือเงินลงทุน

660,996,153.30

351,220,549.85

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

413,870,182.35

332,445,400.55

ราคาตลาด

ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข ้องกันดังนี
บาท
2565

2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค ้างจ่าย

41,352,194.76

49,106,976.03

543,218,700.00

614,552,400.00

6,009,339.76

9,043,144.10

ลูกหนีจากดอกเบีย

3,075.72

2,821.17

เจ ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค ้างจ่าย

49,959,088.50

1,712,886.49

1,508,706.76

772,288,435.00

507,074,880.00

87,762,642.40

-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน
เจ ้าหนีจากการซือเงินลงทุน

-

315,179,543.91
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6.

การเปิ ดเผยข้อมูลสําหร ับเครืองมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีจะได ้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสินให ้ผู ้อืน โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย (ผู ้ร่วมตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า กองทุนใช ้ราคาเสนอ
ซือขายในตลาดทีมีส ภาพคล่อ งในการวั ด มูล ค่า ยุต ธ
ิ รรมของสิน ทรั พ ย์แ ละหนีสิน ซึงแนวปฏิบั ต ท
ิ างบั ญ ชีท ีเกียวข ้อง
กํ า หนดให ้ต ้องวั ด มูล ค่า ด ้วยมูล ค่า ยุต ธ
ิ รรม ยกเว ้นในกรณีท ไม่
ี มีต ลาดทีมีส ภาพคล่องสํา หรั บสิน ทรั พย์ห รือหนีสิน ทีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช ้
เทคนิค การประเมิน มูล ค่า ทีเหมาะสมกับ แต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช ้ข ้อมูล ทีสามารถสัง เกตได ้ทีเกียวข ้องกั บ
สินทรัพย์หรือหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนันให ้มากทีสุด
ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด ้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมจํ าแนกตามวิธก
ี ารประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดับข ้อมูลสามารถแสดงได ้ดังนี
- ราคาเสนอซือขาย (ไม่ต ้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกัน (ข ้อมูลระดับที 1)
- ข ้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับที 1 ทีสามารถสังเกตได ้โดยตรง (ได ้แก่ ข ้อมูลราคาตลาด)
หรือโดยอ ้อม (ได ้แก่ ข ้อมูลทีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน (ข ้อมูลระดับที 2)
- ข ้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินซึงไม่ได ้อ ้างอิงจากข ้อมูลทีสามารถสังเกตได ้จากตลาด (ข ้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได ้)
(ข ้อมูลระดับที 3)
บาท

ระดับที 1

ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ระดับที
ระดับที 2
3

รวม

สินทรัพย์
ตราสารทุน

22,129,816,466.94

-

-

22,129,816,466.94

ตราสารหนี

-

7,714,257,761.34

-

7,714,257,761.34

บาท

ระดับที 1

ณ วันที 31 มีนาคม 2564
ระดับที
ระดับที 2
3

รวม

สินทรัพย์
ตราสารทุน

25,580,154,938.25

ตราสารหนี

-

1,119,546.00

-

25,581,274,484.25

5,440,006,561.23

-

5,440,006,561.23

เงินลงทุนต่างๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอ ้างอิงไว ้อย่างชัดเจนในตลาดทีมีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที 1 นั นประกอบด ้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนทีมีสภาพคล่องทีซือขายในตลาดทีจัดตังขึน
อย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอ ้างอิงสําหรับเครืองมือเหล่านี
เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ได ้ถูกพิจารณาว่า มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดทีมีการ
อ ้างอิงไว ้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผู ้ค ้าหรือแหล่งกําหนดราคาทีเป็ นทางเลือกซึงได ้รับการสนั บสนุนจาก
ข ้อมูลทีสังเกตได ้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงินเหล่านีประกอบด ้วย ตราสารทุนทีอยู่ระหว่างการเข ้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนีภาครัฐและภาคเอกชนทีอยูใ่ นกลุม
่ ระดับลงทุน
ในระหว่างปี ไม่มก
ี ารโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุตธิ รรม
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ความเสียงด ้านอัตราดอกเบีย
ความเสียงด ้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะเปลียนแปลงไป
เนืองจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด
ตารางต่อไปนีได ้สรุปความเสียงด ้านอัตราดอกเบียของกองทุน ซึงประกอบด ้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย
บาท
ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2565
มีอัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด ้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากเงินปั นผล
และดอกเบีย
ลูกหนีจากการขายเงิน
ลงทุน

มีอัตรา
ดอกเบียคงที

ไม่มอ
ี ัตรา
ดอกเบีย

19,979,624.20

3,679,695,483.60

29,844,074,228.28

602,286,542.89

-

26,144,399,120.48
-

-

-

132,693,812.58

132,693,812.58

-

-

203,841,958.88

203,841,958.88

รวม

602,286,542.89

หนีสินทางการเงิน
เจ ้าหนีจากการซือเงิน
ลงทุน
เจ ้าหนีจากการรับซือ
คืนหน่วยลงทุน

-

-

153,335,890.68

153,335,890.68

-

-

28,976,637.88

28,976,637.88

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

-

-

44,207,906.25

44,207,906.25

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

-

-

2,306,107.31

2,306,107.31

หนีสินอืน

-

-

1,318,577.40

1,318,577.40

บาท
ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2564
มีอัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด ้วย
มูลค่ายุตธิ รรม

-

มีอัตรา
ดอกเบียคงที

ไม่มอ
ี ัตรา
ดอกเบีย

2,832,421,371.75

28,188,859,673.73
-

31,021,281,045.48

เงินฝากธนาคาร
2,346,647,740.17
ลูกหนีจากเงินปั นผล
และดอกเบีย
ลูกหนีจากการขายเงิน
ลงทุน
-

-

196,235,270.84

196,235,270.84

-

110,993,551.64

110,993,551.64

หนีสินทางการเงิน
เจ ้าหนีจากการซือ
เงินลงทุน

-

400,958,464.55

400,958,464.55

-

-

รวม

2,346,647,740.17
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บาท
ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2564
มีอัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบียคงที

เจ ้าหนีจากการรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน

-

-

14,763,135.26

14,763,135.26

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

-

-

52,079,005.48

52,079,005.48

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

-

-

1,346,898.43

1,346,898.43

หนีสินอืน

-

-

1,312,037.37

1,312,037.37

ไม่มอ
ี ัตรา
ดอกเบีย

รวม

ความเสียงด ้านเครดิต
ั ญาไม่สามารถปฏิบัตต
กองทุนมีความเสียงด ้านเครดิตทีอาจเกิดจากการทีคูส
่ ญ
ิ ามภาระผูกพันทีระบุไว ้ในเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากกองทุนมีลก
ู หนี อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได ้รับความเสียหายจากการเก็บหนี
ความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียน
ิ ทรั พย์ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดั งนั นจึงไม่มีความเสียงจากอัตรา
กองทุนไม่มีส น
แลกเปลียน
ความเสียงด ้านตลาด
กองทุนมีความเสียงด ้านตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี ซึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึนอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางด ้านบวกหรือด ้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัททีออกตราสาร ทังนีขึนอยูก
่ ับประเภทของธุรกิจของผู ้
ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน ้อยเพียงใด อันอาจจะทําให ้ราคาของตราสารเพิมขึนหรือ
ลดลงได ้
การบริหารความเสียง
กองทุนบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจะลงทุน
7.

การอนุม ัติงบการเงิน
งบการเงินนีได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอํานาจของกองทุนเมือวันที 19 เมษายน 2565
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
สน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดในการใชส
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2565
สน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผูถ
แบบรายงานการใชส
้ อ
ื หุน
้
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
ว ันที่
้ ท
ิ ธิ
ใชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จํานวน

จํานวนครงั้

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย

ครงที
ั้ ่

ทีล
่ งมติตามวาระการประชุม

หรืองดออกเสียง

เชิญ
ประชุม
2 เม.ย. 64

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

1

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

9

0

2

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2563 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

2 เม.ย. 64

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด

1

10

0

1

(มหาชน)
2 เม.ย. 64

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

ซินเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน)
5 เม.ย. 64

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)

7 เม.ย. 64

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด

งดออกเสียง
1

8

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (หากมี) งดออกเสียง

(มหาชน)
7 เม.ย. 64

ี จ
บริษัท บีซพ
ี ี จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

7 เม.ย. 64

บริษัท ปตท. นํ้ ามันและ

1

13

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

การค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)
7 เม.ย. 64

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี่
จํากัด (มหาชน)

8 เม.ย. 64

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม

งดออกเสียง
1

11

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

12

0

0

1

12

0

1

วาระที่ 7 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

จํากัด (มหาชน)
8 เม.ย. 64

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด

-

(มหาชน)
9 เม.ย. 64

ิ เวชการ
บริษัท กรุงเทพดุสต
จํากัด (มหาชน)

9 เม.ย. 64

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

9 เม.ย. 64

ธนาคารกรุงไทย จํากัด

งดออกเสียง
1

10

0

1

(มหาชน)
9 เม.ย. 64

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน

วาระที่ 7 พิจํารณํ าเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถํ้ามี)
งดออกเสียง

1

7

1

1

กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 4.1.0.0 Disapprove Siriphong
Rungrotkitiyot due to a lower than
required attendance at Board of
Directors meetings in 2020
วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออก
เสียง

9 เม.ย. 64

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1

9

0

1

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ว ันที่
้ ท
ิ ธิ
ใชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จํานวน

จํานวนครงั้

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย

ครงที
ั้ ่

ทีล
่ งมติตามวาระการประชุม

หรืองดออกเสียง

เชิญ
ประชุม
9 เม.ย. 64

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

1

9

0

0

-

1

15

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

1

11

0

1

วาระที่ 4 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

รีไฟน์นงิ่ จํากัด (มหาชน)
12 เม.ย. 64 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
19 เม.ย. 64 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
19 เม.ย. 64 บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด

งดออกเสียง
1

11

0

1

(มหาชน)
19 เม.ย. 64 บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด

วาระที่ 8 การพิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

14

0

1

วาระที่ 13 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

10

0

1

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

(มหาชน)
21 เม.ย. 64 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)
21 เม.ย. 64 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด

งดออกเสียง
1

18

0

1

(มหาชน)
่ จํากัด
22 เม.ย. 64 บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน

งดออกเสียง
1

10

0

1

(มหาชน)
22 เม.ย. 64 บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ จํากัด

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

15

0

1

(มหาชน)
22 เม.ย. 64 บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด

วาระที่ 16 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

8

0

2

(มหาชน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันที่
21 พฤษภาคม 2563 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

22 เม.ย. 64 บริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส์

1

9

0

1

จํากัด (มหาชน)
่
22 เม.ย. 64 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

13

0

0

1

8

0

1

-

แนล จํากัด (มหาชน)
22 เม.ย. 64 บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน)
22 เม.ย. 64 บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

10

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

22 เม.ย. 64 บริษัท เอสซี แอสเสท
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

11

0

0

22 เม.ย. 64 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์

1

9

1

1

อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

12

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ว ันที่
้ ท
ิ ธิ
ใชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จํานวน

จํานวนครงั้

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย

ครงที
ั้ ่

ทีล
่ งมติตามวาระการประชุม

หรืองดออกเสียง

เชิญ
ประชุม
23 เม.ย. 64 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

1

11

0

0

23 เม.ย. 64 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

10

0

1

23 เม.ย. 64 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

1

-

(มหาชน)
งดออกเสียง
11

0

1

จํากัด (มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
วาระที่ 9 เนือ
่ งจากเป็ นการพิจารณาวาระ
อืน
่ ๆ

1

12

0

0

1

8

0

1

-

(มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท โรงพยาบาลพระราม

งดออกเสียง
1

10

0

1

เ◌ ้ก ้า จํากัด (มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

14

0

1

วาระที่ 13 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 8 เนือ
่ งจากเป็ นการพิจารณาวาระ

(มหาชน)
่
23 เม.ย. 64 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน
จํากัด (มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท ไทยรีประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน)
23 เม.ย. 64 ธนาคารทหารไทย จํากัด

อืน
่ ๆ
1

18

0

1

(มหาชน)
23 เม.ย. 64 บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์

เสียง
1

9

0

1

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
24 เม.ย. 64 บริษัท ทีพบ
ี ไี อ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 15 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออก
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

12

0

1

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

26 เม.ย. 64 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี

1

8

0

1

จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

26 เม.ย. 64 บริษัท ดับบลิวเอชเอ
่ จํากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

1

11

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 64 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด

1

9

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

(มหาชน)
27 เม.ย. 64 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

งดออกเสียง
1

9

0

1

จํากัด (มหาชน)
่
27 เม.ย. 64 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน

งดออกเสียง
1

14

0

1

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

วาระที 12 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ(ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

15

0

1

(มหาชน)
27 เม.ย. 64 บริษัท วีนไิ ทย จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

วาระที่ 14 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

12

0

1

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง
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ว ันที่
้ ท
ิ ธิ
ใชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จํานวน

จํานวนครงั้

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย

ครงที
ั้ ่

ทีล
่ งมติตามวาระการประชุม

หรืองดออกเสียง

เชิญ
ประชุม
28 เม.ย. 64 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

1

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

11

0

1

จํากัด (มหาชน)
28 เม.ย. 64 บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ

งดออกเสียง ,
1

11

0

1

จํากัด (มหาชน)
28 เม.ย. 64 บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
วาระที่ 8 เนือ
่ งจากเป็ นการพิจารณาวาระ
อืน
่ ๆ

1

10

0

0

-

1

12

0

0

-

1

11

0

1

วาระที่ 8 ตอบข ้อสอบถาม งดออกเสียง

1

12

0

1

วาระที่ 11 เนือ
่ งจากเป็ นการพิจารณาวาระ

(มหาชน)
่ จํากัด
28 เม.ย. 64 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน
(มหาชน)
30 เม.ย. 64 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน)
30 เม.ย. 64 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน)
30 เม.ย. 64 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

อืน
่ ๆ
1

9

0

1

จํากัด (มหาชน)
30 เม.ย. 64 บริษัท สยามเวลเนสกรุป
๊ จํากัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

8

0

2

(มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

30 เม.ย. 64 STARK CORPORATION PCL

1

8

0

1

วาระที่ 9 งดออกเสียงเนือ
่ งจากเป็ นการ
พิจารณาวาระอืน
่ ๆ

7 มิ.ย. 64

PTT Global Chemical PCL

2

1

0

1

วาระอืน
่ ๆ งดออกเสียง

25 มิ.ย. 64

GULF ENERGY

2

1

0

1

เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

DEVELOPMENT PUBLIC
COMPANY LIMITED
8 ก.ค. 64

บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)

1

11

0

1

วาระที่ 10 เรือ
่ งอืน
่ ๆงดออกเสียง

19 ก.ค. 64

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์

1

18

0

1

วาระที่ 16 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

จํากัด (มหาชน)
5 ส.ค. 64

บริษัท โอสถสภา จํากัด

งดออกเสียง
1

2

0

0

2

1

3

1

-

(มหาชน)
9 ส.ค. 64

บริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน)

คัดค ้านในวาระทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกหุ ้น
เพิม
่ ทุนและ warrant, งดออกเสียงวาระอืน
่ ๆ

12 ต.ค. 64

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด

1

4

0

0

1

6

0

1

-

(มหาชน)
12 ต.ค. 64

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)

28 ต.ค. 64

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด

วาระที่ 7 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

7

0

1

เรือ
่ งอืน
่ ๆ งดออกเสียง

1

7

0

0

-

(มหาชน)
15 พ.ย. 64

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
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ว ันที่
้ ท
ิ ธิ
ใชส

้ ท
ิ ธิ
บริษ ัททีไ่ ปใชส

จํานวน

จํานวนครงั้

บ ันทึกเหตุผลกรณีไม่เห็นด้วย

ครงที
ั้ ่

ทีล
่ งมติตามวาระการประชุม

หรืองดออกเสียง

เชิญ
ประชุม
19 พ.ย. 64

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด

1

สน ับสนุน

ค ัดค้าน

งดออก
เสียง

6

0

1

(มหาชน)
26 พ.ย. 64

่ จํากัด
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน

งดออกเสียง
1

17

0

1

(มหาชน)
16 ธ.ค. 64

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์

วาระที่ 6 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

2

0

1

วาระที่ 3 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

3

0

1

วาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

9

0

1

วาระที่ 8 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) งดออกเสียง

1

11

0

1

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
16 ธ.ค. 64

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน)

14 ม.ค. 65

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน)

21 ม.ค. 65

บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

28 ม.ค. 65

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด

งดออกเสียง
1

5

0

0

1

9

0

1

-

(มหาชน)
4 มี.ค. 65

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
จํากัด (มหาชน)

24 มี.ค. 65

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์

งดออกเสียง
1

10

0

1

เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
28 มี.ค. 65

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอืน
่ ๆ (หากมี)
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
งดออกเสียง

1

11

0

0

-

1

9

0

0

-

1

13

0

0

-

ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
29 มี.ค. 65

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้
จํากัด (มหาชน)

30 มี.ค. 65

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่
(Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงว ันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย)
จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 19 เมษายน 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

