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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล (BSIRICG) 

  กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

  ภาพรวมตลาดหุน้ 
 ตลาดหุน้ท่ัวโลกสว่นใหญ่ปรับตัวขึน้ในเดอืนมกราคม 2566 ซึง่เป็นแนวโนม้ต่อเนื่องจากปลายปีที่แลว้ ทัง้ในสว่นของ
ตลาดสหรัฐอเมรกิา ยโุรป และจนี ดว้ยความคาดหวังว่า การขึน้ดอกเบีย้อยา่งตอ่เนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นัน้ใกลจ้ะ
สิน้สดุลง และการเปิดประเทศเร็วกวา่คาดของจนีจะเป็นแรงชว่ยสนับสนุนต่อเศรษฐกจิโลก ซึง่การประชมุคณะกรรมการนโยบาย
การเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ลา่สดุในวันที ่31 มกราคม ถงึ 1 กมุภาพันธ ์2566 ทีผ่่านมา ทีม่กีารปรับขึน้ดอกเบีย้อกี 
0.25% นัน้เป็นไปตามทีต่ลาดคาด ขณะทีตั่วเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยังมสีญัญาณทีด่แีละไมด่ปีะปนกัน โดยในภาคการจา้งงานนัน้
นับว่าค่อนขา้งด ีขณะทีดั่ชนีชีวั้ดทางดา้นธุรกจิภาคอตุสาหกรรมยังหดตัวลงมากกวา่คาด ทําใหค้วามกังวลของนักลงทนุต่อภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นทีต่อ้งตดิตามต่อไป ทัง้นี้ Valuation ของหุน้ในตลาดหลัก เชน่ สหรัฐฯ อาจจะมี
ความตงึตัวไปบา้ง โดยเฉพาะธรุกจิทีไ่มใ่ชเ่ทคโนโลย ี 

 แตธุ่รกจิดา้นเทคโนโลยนัีน้ แมร้าคาจะนับวา่ไมแ่พง แตด่ว้ยผลประกอบการล่าสดุ พบวา่หุน้ในกลุม่เทคโนโลยหีลายตัว
มสีญัญาณการชะลอตัวมากขึน้ของรายได ้ซึง่เป็นแรงกดดันตอ่การประเมนิมูลคา่ในอนาคต สว่นหุน้จนีทีป่รับตัวขึน้มาเร็วก็อาจจะ
มกีารถูกขายทํากําไรบา้ง เนื่องจากราคาหุน้สะทอ้นการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิเร็วเกนิไป ซึง่ปัจจัยเหล่านี้อาจจะทําใหบ้รรยากาศ
การลงทนุในตลาดตา่งประเทศไมไ่ดเ้ป็นผลบวกต่อตลาดหุน้ไทยไดใ้นระยะสัน้  

 สําหรับตลาดหุน้ไทย แมจ้ะไมไ่ดป้รับตัวขึน้มากนักตัง้แตต่น้ปี ดว้ย Valuation ทีต่งึตัวไปบา้งในบางธุรกจิทีเ่กีย่วกับการ
เปิดประเทศซึง่ราคาหุน้ขึน้มาสะทอ้นความคาดหวังไปแลว้ในชว่งกอ่นหนา้ แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังกับการฟ้ืนตัวของภาค
การท่องเที่ยวที่อาจจะช่วยใหธุ้รกจิในบางกลุ่มสามารถฟ้ืนตัวไดด้ีกว่าที่คาดได  ้ประกอบจากการคาดการณ์ของสํานักวจัิย
เศรษฐกจิหลายแห่งมมีุมมองว่า เศรษฐกจิไทยนัน้จะเตบิโตไดม้ากกว่าเศรษฐกจิโลก ซึง่คาดว่าจะชว่ยใหต้ลาดหุน้ไทยมคีวาม
แข็งแกร่งมากกว่าตลาดหุน้โลก โดยเฉพาะในภาวะที่เกดิความผันผวนในดา้นลบ จงึคาดว่า SET Index น่าจะอยู่ในลักษณะ 
Side-ways ไปอีกสักพักหนึ่ง ประกอบกับค่าเงนิบาทที่เร ิม่กลับมาอ่อนค่าอาจจะทําใหนั้กลงทุนต่างชาติลดปรมิาณการซื้อ
ตอ่เนื่องลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจ ยังคงเกีย่วขอ้งกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ และการท่องเทีย่ว โดยเนน้ตัวทียั่งม ี
Valuation ไมไ่ดส้งูมากนัก เชน่ ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละนคิมอุตสาหกรรม ธรุกจิการแพทย ์ธรุกจิธนาคาร เป็นตน้ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนเปิด BSIRICG มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,538.88 ลา้นบาท หรอื 7.1634 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนินงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหนึง่ปี คดิเป็น 1.51% 

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

 
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให ้
ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 
 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 5 เมษายน 2555 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 5 เมษายน 2555 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ัฒน์ 18 กรกฎาคม 2565 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

5. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

6. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 
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ขอ้มลูกองทนุ 

  กองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาล เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตั ้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 1,000 ลา้นหน่วย (มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย
ลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุน 

 กองทุนเนน้ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพยห์ุน้ทีม่ี CG Scoring โดยเนน้หุน้ทีม่ีมูลค่าตามราคาตลาดสงู (Market Capitalization) 
หรอืมสีภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ หรอืมีอัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผลสงูและต่อเนื่อง โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ และหรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอืน่ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured 
Note 

  บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาล ตามขอ้บังคับที่
กําหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมี บมจ. ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 
ซึง่จะทําหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่างใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เร ือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การจดัใหม้เีครือ่งมอืบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่ง 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้เีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมเีครือ่งมอืบรหิารความ
เสีย่งสภาพคล่องทีห่ลากหลายเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเลอืกใชไ้ด ้
ตามความหนักเบาและความเหมาะสมของสถานการณ์ 
โดยเฉพาะในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์วกิฤต ตลาดผดิปกต ิ
และทีสํ่าคัญเพือ่รักษาประโยชนข์องผูล้งทนุโดยรวมและ
ลดความเสีย่งทีธ่รุกจิจัดการลงทนุจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
เชงิระบบ (Systemic Risk) 
(1) กลุม่เครือ่งมอืทีกํ่าหนดใหผู้ล้งทนุทีทํ่าธรุกรรมเป็น 

ผูร้ับภาระค่าใชจ่้าย (Pass on Transaction Cost 
tools) ไดแ้ก ่ 
(1.1) การกําหนดค่าธรรมเนียมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไป

ตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีกํ่าหนด (Liquidity 
Fee) 

(1.2) การปรับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการคํานวณ 
ทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของ 
กองทนุรวม (Swing Pricing) 

(1.3) การเพิม่ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของ 
กองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

(2) กลุม่เครือ่งมอืทีกํ่าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากัดการทํา
ธรุกรรมของผูล้งทนุในการซือ้และหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน และหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไดแ้ก ่
(2.1) การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น 

การขายคนืหน่วยลงทนุ (Notice Period) 
การกําหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption 
Gate) 

1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 65 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่29 ธ.ค. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่28 ธ.ค. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 6.9025 6.9194 7.3238 7.3257 9.0210 12.4972 

ผลการดําเนนิงานของ 
BSIRICG 3.78 3.53 1.51 2.62 0.12 2.13 

เกณฑม์าตรฐาน3 5.94 7.51 7.37 5.98 3.31 3.97 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

7.704 7.834 9.39 16.02 13.40 12.79 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.964 7.784 9.48 22.74 19.23 17.95 

 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) 

4 % ตอ่ปี 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุยอ้นหลงั 3 ปี 

        

รอบการจา่ยเงนิปันผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปันผล 
(บาท/หน่วย) 

1 มกราคม – 31 มนีาคม 2562 17 เมษายน 2562 0.55 

1 เมษายน – 30 มถินุายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 0.35 

1 มกราคม – 31 มนีาคม 2564 20 เมษายน 2564 0.28 

1 เมษายน – 30 มถินุายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 0.06 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564 0.10 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564  17 มกราคม 2565 0.15 

1 มกราคม – 31 มนีาคม 2565 20 เมษายน 2565 0.12 
 

หมายเหต ุ:  การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไมท่ําใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้และทกุครัง้ 
 ทีจ่่ายเงนิปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   3,544,065,809.60     100.15  

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

46,537,400.00         1.32  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

143,574,800.00          4.06  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

72,171,750.00          2.04  

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

45,525,875.00          1.29  

        ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

43,419,870.00          1.23  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

127,854,300.00          3.61  

        บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

18,126,250.00          0.51  

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

52,801,257.00          1.49  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

108,925,950.00          3.08  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

60,708,270.00          1.72  

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

120,110,400.00          3.39  

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

28,658,450.00          0.81  

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

52,087,100.00         1.47  

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

13,424,550.00          0.38  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

91,263,920.00         2.58  

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 6,608,087.30          0.19  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

34,155,450.00         0.97  

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

17,939,760.00          0.51  

        บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 

22,565,280.00        0.64  

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

106,139,250.00          3.00  

        บรษัิท กันกลุเอ็นจเินียริง่ จํากัด (มหาชน) 
 

16,378,950.00         0.46  

        บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากัด (มหาชน) 
 

7,932,030.00         0.22  

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
 

10,055,750.00         0.28  

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

180,165,125.00          5.09  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

97,745,700.00        2.76  

        บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

53,514,450.00         1.51  

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

35,200,518.75          0.99  

        บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 
 

38,630,700.00          1.09  

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

12,826,850.00         0.36  

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

36,294,410.00         1.03  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

124,279,465.00         3.51  

        บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,603,856.00          0.24  

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

9,052,800.00         0.26  

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

17,272,125.00        0.49  

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

32,565,312.00         0.92  

        บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 
 

14,571,480.00          0.41  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

52,268,480.00       1.48  

        บรษัิท ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 6,603,870.00          0.19  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

126,447,625.00         3.57  

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

49,044,825.00          1.39  

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

31,361,330.00         0.89  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

8,784,270.00         0.25  

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 
 

45,364,450.00          1.28  

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) 
 

57,098,880.00         1.61  

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

34,820,775.00          0.98  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

160,192,500.00         4.53  

        บรษัิท แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

6,004,400.00          0.17  

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

80,865,300.00          2.29  

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

13,308,900.00          0.38  

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

11,235,558.00         0.32  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

13,900,625.00          0.39  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด  % NAV  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

42,356,820.00          1.20  

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

53,943,076.00          1.52  

    บรรจุภณัฑ ์       

        บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จํากัด (มหาชน) 
 

64,633,000.00         1.83  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

51,975,000.00          1.47  

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

39,422,600.00          1.11  

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

128,123,820.00         3.62  

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

11,436,810.00          0.32  

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

11,667,714.00         0.33  

        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
 

35,941,875.00         1.02  

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

114,718,273.50          3.24  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

37,072,500.00          1.05  

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

17,119,200.00          0.48  

        บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด (มหาชน) 
 

6,395,544.00      0.18  

    หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท วอรกิซ ์สปอรต์ จํากัด (มหาชน) - 4,458,960.00       0.13  

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน       

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล - 4,474,800.00       0.13  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 94,889,071.74          2.68  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 207,513,006.58         5.86  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 12,934,459.73          0.37  

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,538,882,337.95 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   7.1634 

BSIRICG | 10



คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยา่ง
เทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎ
อา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 94.89 2.67 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

207.51 5.86 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทุน 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ ในกลุ่ม 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมกราคม 2566 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1.พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 26/01/23 AAA 10,000,000.00 9,993,360.58 

2.พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/02/23 AAA 20,000,000.00 19,981,693.48 

3.พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/02/23 AAA 5,000,000.00 4,995,249.72 

4.พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/02/23 AAA 10,000,000.00 9,990,179.52 

5.พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/02/23 AAA 50,000,000.00 49,928,588.44 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - (1,013,383.01) 

7. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 13,947,842.74 

8. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 207,513,006.58 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัว
ตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 

ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 
AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํ่า A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถือ
ภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 54,012.02 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,081.27 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,802.11 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 7,131.05 0.198 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,123.95 0.031 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 58,019.35 1.610 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 2,476,872,017.51 

 3,603,862,586.91 

  
PTR = 0.69 

หมายเหต:ุ PTR คอื ความถีข่องการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทนุในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหวา่ง
ผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพยก์ับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา  
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมทีม่คีา่ PTR สงู บง่ชีถ้งึการซือ้ขาย
หลักทรัพยบ์่อยครัง้ของผูจ้ัดการกองทุนและทําใหม้ตีน้ทุนการซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่สงู จงึตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกลา่ว 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 12.96 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 11.56 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 10.18 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7.59 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอ็กซ ์จํากัด 7.18 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 5.62 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5.57 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.39 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.36 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 5.12 

11 อืน่ๆ 23.47 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเทา่กับ 7,630,219.37 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 
 

เสนอ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาล    
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาล (“กองทนุ”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาล ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2565 ผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ ิสําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตาม
แนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพีทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค               
ความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกองทุนตาม
ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีรวมถงึมาตรฐานเรือ่งความเป็นอสิระที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ี(ประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญช)ี ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัตติามความ
รับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่
ขา้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มูลทีร่วมอยู่ในรายงานประจําปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบัญชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถูกจัดเตรยีมใหกั้บขา้พเจา้ภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบ
บัญชนีี้ 

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่นัน้มีความ

ขัดแยง้ทีม่สีาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มูลอืน่แสดงขัด
ตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปีของกองทุนตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดังกลา่วใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่ใหม้กีารดําเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ  

ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามแนวปฏบัิตทิางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจัดทํางบการเงนิ  ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยุดดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้

  
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันวา่การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ
ทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่า
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บ
การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้ 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได ้
หลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบ
ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

- ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

- สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอยา่งมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูกั่บหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานต่อเนื่อง  

- ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูบ้รหิารในเรือ่งตา่งๆ ทีสํ่าคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน
ไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคัญในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาวจนิตนา มหาวนชิ)    
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขที ่4687 

 

บรษัิท สํานักงานสอบบัญช ีซ ีแอนด ์เอ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร : วันที ่10 กมุภาพันธ ์2566 
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3,7 3,323,618,343.29       3,639,114,321.52       

เงนิฝากธนาคาร 5,7 241,159,580.72          155,158,142.03          

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 7 104,750.37                120,646.73                

จากการขายเงนิลงทนุ 9,057,589.20             11,595,133.20            

รวมสนิทรพัย์ 3,573,940,263.58   3,805,988,243.48   

หนสีนิ

เจา้หนีจากการซอืเงนิลงทนุ 28,352,019.24            -                           

เจา้หนีจากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 1,522,434.74             1,152,608.41             

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7 5,017,857.40             5,382,901.30             

หนีสนิอนื 165,614.25                188,758.88                

รวมหนสีนิ 35,057,925.63         6,724,268.59           

สนิทรพัยส์ทุธิ 3,538,882,337.95   3,799,263,974.89   

สนิทรพัยส์ทุธิ

ทนุทไีดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 4,940,180,947.53       5,187,763,535.52       

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ 3 1,308,818,519.85       1,239,456,272.96       

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (2,710,117,129.43)      (2,627,955,833.59)      

สนิทรพัยส์ทุธิ 3,538,882,337.95   3,799,263,974.89   

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย 7.1634                      7.3235                      

จาํนวนหนว่ยลงทนุทจีาํหนา่ยแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หนว่ย) 494,018,094.7544  518,776,353.5528  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

หุน้สามญั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

กลุม่ธุรกจิการเกษตร

บรษัิท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 8,949,500 46,537,400.00 1.40                 

รวมกลุม่ธุรกจิการเกษตร 46,537,400.00 1.40 

กลุม่ธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 970,100 143,574,800.00 4.32                 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 489,300 72,171,750.00 2.17                 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 617,300 45,525,875.00 1.37                 

ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 2,453,100 43,419,870.00 1.31                 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 1,194,900 127,854,300.00 3.85                 

บรษัิท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 426,500 18,126,250.00 0.55                 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 37,447,700 52,801,257.00 1.59                 

รวมกลุม่ธนาคาร 503,474,102.00 15.16 

กลุม่พาณิชย์

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 10,373,900 108,925,950.00 3.28                 

รวมกลุม่พาณิชย์ 108,925,950.00 3.28 

กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 7,541,400 60,708,270.00 1.83                 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) 351,200 120,110,400.00 3.61                 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 186,700 28,658,450.00 0.86                 

รวมกลุม่วสัดกุอ่สรา้ง 209,477,120.00 6.30 

กลุม่ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์

บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากดั (มหาชน) 1,011,400 52,087,100.00 1.57                 

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั (มหาชน) 288,700 13,424,550.00 0.40                 

รวมกลุม่ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 65,511,650.00 1.97 

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 6,661,600 91,263,920.00 2.75                 

บรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) 1,083,293 6,608,087.30 0.20                 

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 1,084,300 34,155,450.00 1.03                 

บรษัิท บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 1,758,800 17,939,760.00 0.54                 

บรษัิท จัดการและพฒันาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 4,257,600 22,565,280.00 0.68                 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 615,300 106,139,250.00 3.19                 

บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีรงิ จํากดั (มหาชน) 3,119,800 16,378,950.00 0.49                 

บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) 2,626,500 7,932,030.00 0.24                 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) 693,500 10,055,750.00 0.30                 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5,418,500 180,165,125.00 5.42                 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 553,800 97,745,700.00 2.94                 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,251,800 53,514,450.00 1.61                 

บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 625,787 35,200,518.75 1.06                 

บรษัิท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) 4,292,300 38,630,700.00 1.16                 

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 3,128,500 12,826,850.00          0.39                 

รวมกลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค 731,121,821.05 22.00 

กลุม่แฟชนั

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 1,557,700 36,294,410.00 1.09                 

รวมกลุม่แฟชนั 36,294,410.00 1.09 

กลุม่เงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากดั (มหาชน) 3,500,830 124,279,465.00         3.74                 

บรษัิท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 2,887,200 8,603,856.00 0.26                 

บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จํากดั (มหาชน) 131,200 9,052,800.00 0.27                 

 บรษัิท ศรสีวสัด ิคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 354,300 17,272,125.00 0.52                 

 บรษัิท ราชธานลีสิซงิ จํากดั (มหาชน) 7,828,200 32,565,312.00 0.98                 

 บรษัิท ฐติกิร จํากดั (มหาชน) 1,734,700 14,571,480.00 0.44                 

รวมกลุม่เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 206,345,038.00 6.21 

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่อาหารและเครอืงดมื

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 2,107,600 52,268,480.00 1.57                 

บรษัิท ไอ-เทล คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 220,129 6,603,870.00 0.20                 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,152,300 126,447,625.00 3.80                 

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1,736,100 49,044,825.00 1.48                 

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,855,700 31,361,330.00 0.94                 

บรษัิท นํามนัพชืไทย จํากดั (มหาชน) 308,220 8,784,270.00 0.26                 

รวมกลุม่อาหารและเครอืงดมื 274,510,400.00 8.25 

กลุม่การแพทย์

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 2,212,900 45,364,450.00 1.36                 

บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์จํากดั (มหาชน) 15,516,000 57,098,880.00 1.72                 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธาน ีจํากดั (มหาชน) 1,151,100 34,820,775.00 1.05                 

รวมกลุม่การแพทย์ 137,284,105.00 4.13 

กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 821,500 160,192,500.00 4.82                 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 883,000 6,004,400.00 0.18                 

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 1,046,800             80,865,300.00 2.43                 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 2,398,000 13,308,900.00 0.40                 

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,826,920 11,235,558.00 0.34                 

รวมกลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 271,606,658.00 8.17 

กลุม่ประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 483,500 13,900,625.00 0.42                 

รวมกลุม่ประกนัภยัและประกนัชวีติ 13,900,625.00 0.42 

กลุม่สอืและสงิพมิพ์

บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 2,434,300 42,356,820.00 1.27                 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 12,259,790 53,943,076.00 1.62                 

รวมกลุม่สอืและสงิพมิพ์ 96,299,896.00 2.89 

กลุม่บรรจภุณัฑ์

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จํากดั (มหาชน) 6,463,300 64,633,000.00 1.94                 

รวมกลุม่บรรจภุณัฑ์ 64,633,000.00 1.94 

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 1,100,000 51,975,000.00 1.56                 

รวมกลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 51,975,000.00 1.56 

กลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 3,398,500 39,422,600.00 1.19                 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 12,941,800 128,123,820.00 3.85                 

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 2,475,500 11,436,810.00 0.34                 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,187,900 11,667,714.00 0.35                 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 5,750,700 35,941,875.00 1.08                 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 27,184,425 114,718,273.50 3.45                 

รวมกลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 341,311,092.50 10.26 

กลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 494,300 37,072,500.00 1.15                 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 2,038,000 17,119,200.00 0.52                 

บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากดั (มหาชน) 1,837,800 6,395,544.00 0.19                 

รวมกลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส์ 60,587,244.00 1.86 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ

กลุม่สนิคา้อปุโภคบรโิภค

บรษัิท วอรกิซ ์สปอรต์ จํากดั (มหาชน) 619,300 4,458,960.00 0.13                 

รวมกลุม่สนิคา้อปุโภคบรโิภค 4,458,960.00 0.13 

รวมหุน้สามญั 3,224,254,471.55 97.02 

หนว่ยลงทนุ

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน

กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 339,000 4,474,800.00 0.13                 

รวมกลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 4,474,800.00 0.13 

รวมหนว่ยลงทนุ 4,474,800.00 0.13 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี43/91/65 26 มกราคม 2566 10,000,000.00 9,993,360.58 0.30                 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี44/91/65 2 กมุภาพนัธ ์2566 20,000,000.00 19,981,693.48 0.60                 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี45/91/65 9 กมุภาพนัธ ์2566 5,000,000.00 4,995,249.72 0.15                 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี46/91/65 16 กมุภาพนัธ ์2566 10,000,000.00 9,990,179.52 0.30                 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี47/91/65 23 กมุภาพนัธ ์2566 50,000,000.00 49,928,588.44 1.50                 

รวมพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 94,889,071.74 2.85 

รวมพนัธบตัร 94,889,071.74 2.85 

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 3,551,790,749.26 บาท) 3,323,618,343.29 100.00 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

หุน้สามญั

กลุม่ธุรกจิการเกษตร

บรษัิท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 9,598,400 53,271,120.00 1.46                 

รวมกลุม่ธุรกจิการเกษตร 53,271,120.00 1.46 

กลุม่ธนาคาร

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 256,500 9,105,750.00 0.25                 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 787,800 95,717,700.00 2.63                 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 894,400 127,004,800.00 3.49                 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 458,000 27,365,500.00 0.75                 

ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 2,727,700 36,005,640.00 0.99                 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 1,066,600 135,458,200.00 3.72                 

บรษัิท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 496,600 18,746,650.00 0.52                 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 496,700 47,683,200.00 1.31                 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 47,106,000 69,245,820.00 1.90                 

รวมกลุม่ธนาคาร 566,333,260.00 15.56 

กลุม่พาณิชย์

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวงิมอลล ์จํากดั (มหาชน) 238,300 4,432,380.00 0.12                 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 948,994 39,857,748.00 1.10                 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 10,373,900 93,883,795.00 2.58                 

รวมกลุม่พาณิชย์ 138,173,923.00 3.80 

กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากดั (มหาชน) 7,857,300 65,608,455.00 1.80                 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) 497,500 192,035,000.00 5.28                 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) 203,900 31,910,350.00 0.88                 

รวมกลุม่วสัดกุอ่สรา้ง 289,553,805.00 7.96 

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 1,851,800 46,757,950.00 1.28                 

บรษัิท จัดการและพฒันาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 3,791,900 35,264,670.00 0.97                 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 536,100 94,085,550.00 2.59                 

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 934,100 42,735,075.00 1.17                 

บรษัิท ปตท. นํามนัและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 1,406,900 37,986,300.00 1.04                 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6,002,800 228,106,400.00 6.27                 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 350,700 41,382,600.00 1.14                 

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์งิ จํากดั (มหาชน) 916,600 8,982,680.00 0.25                 

บรษัิท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) 4,876,000 55,586,400.00 1.53                 

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 3,128,500 12,764,280.00          0.35                 

รวมกลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค 603,651,905.00 16.59 

กลุม่แฟชนั

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลร ีจํากดั (มหาชน) 797,400 2,567,628.00 0.07                 

บรษัิท ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 2,170,600 42,977,880.00 1.18                 

รวมกลุม่แฟชนั 45,545,508.00 1.25 

กลุม่เงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากดั (มหาชน) 3,782,930 167,394,652.50         4.60                 

บรษัิท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 2,887,200 9,989,712.00            0.27                 

บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 1,334,500 28,825,200.00          0.79                 

บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 315,700 18,547,375.00          0.51                 

บรษัิท ราชธานลีสิซงิ จํากดั (มหาชน) 4,226,800 18,513,384.00          0.51                 

บรษัิท ฐติกิร จํากดั (มหาชน) 2,687,600 24,591,540.00 0.68                 

รวมกลุม่เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 267,861,863.50 7.36 

กลุม่อาหารและเครอืงดมื

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 2,064,600 52,647,300.00 1.45                 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,152,300 111,919,600.00 3.08                 

บรษัิท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 2,497,000 85,522,250.00 2.35                 

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,290,400 25,162,800.00 0.69                 

รวมกลุม่อาหารและเครอืงดมื 275,251,950.00 7.57 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 1,187,100 273,033,000.00 7.50                 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 693,300 27,558,675.00 0.76                 

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 1,207,500 55,243,125.00 1.52                 

บรษัิท อนิทชั โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 618,500 49,634,625.00 1.36                 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 2,398,000 14,867,600.00 0.41                 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 1,357,200 8,143,200.00 0.22                 

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากดั (มหาชน) 2,418,720 18,019,464.00 0.50                 

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 5,674,900 27,126,022.00 0.75                 

รวมกลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 473,625,711.00 13.02 

กลุม่ประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 1,276,300 47,542,175.00 1.31                 

รวมกลุม่ประกนัภยัและประกนัชวีติ 47,542,175.00 1.31 

กลุม่สอืและสงิพมิพ์

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 781,272                5,976,730.80 0.16                 

บรษัิท วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 6,321,900 41,724,540.00 1.15                 

รวมกลุม่สอืและสงิพมิพ์ 47,701,270.80 1.31 

กลุม่บรรจภุณัฑ์

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จํากดั (มหาชน) 6,463,300 68,510,980.00 1.88                 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากดั (มหาชน) 1,482,000 6,817,200.00 0.19                 

รวมกลุม่บรรจภุณัฑ์ 75,328,180.00 2.07 

กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 937,500 55,078,125.00 1.51                 

บรษัิท วนีไิทย จํากดั (มหาชน) 495,700 19,084,450.00 0.52                 

รวมกลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 74,162,575.00 2.03 

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

BSIRICG | 27



จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

กลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 1,096,100 10,467,755.00 0.29                 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 16,458,600 144,835,680.00 3.98                 

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 2,475,500 12,129,950.00 0.33                 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,187,900 9,499,942.00 0.26                 

บรษัิท ควอลติเีฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 9,588,700 21,670,462.00 0.60                 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 5,750,700 38,242,155.00 1.05                 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 31,851,925 107,022,468.00 2.94                 

บรษัิท แสนสริ ิจํากดั (มหาชน) 15,377,600 18,914,448.00 0.52                 

บรษัิท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 1,601,600 36,356,320.00 1.00                 

รวมกลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 399,139,180.00 10.97 

กลุม่การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ

บรษัิท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 260,900 8,153,125.00 0.22                 

รวมกลุม่การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ 8,153,125.00 0.22 

กลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 629,100 38,375,100.00 1.05                 

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 4,359,200 36,835,240.00 1.01                 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 5,828,600 54,497,410.00 1.50                 

บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากดั (มหาชน) 1,837,800 8,490,636.00 0.23                 

รวมกลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส์ 138,198,386.00 3.79 

รวมหุน้สามญั 3,503,493,937.30 96.27 

หนว่ยลงทนุ

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน

กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 4,006,934 55,696,382.60 1.53                 

รวมกลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 55,696,382.60 1.53 

รวมหนว่ยลงทนุ 55,696,382.60 1.53 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกําหนด
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จํานวนเงนิตน้หรอื มลูคา่ยตุธิรรม รอ้ยละของ

จํานวนหนว่ย (บาท) มลูคา่เงนิลงทนุ

ตวัเงนิคลงั

กระทรวงการคลงั

ตวัเงนิคลงั งวดท ี(DM)22/182/64 16 มนีาคม 2565 30,000,000.00 29,972,047.99 0.82                 

ตวัเงนิคลงั งวดท ี(DM)1/180/65 12 เมษายน 2565 20,000,000.00 19,973,326.19 0.55                 

รวมตวัเงนิคลงั 49,945,374.18 1.37 

รวมตวัเงนิคลงั 49,945,374.18 1.37 

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี2/364/64 3 กมุภาพนัธ ์2565 10,000,000.00 9,995,752.49 0.27                 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท ี49/91/64 10 มนีาคม 2565 20,000,000.00 19,982,874.95 0.56                 

รวมพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 29,978,627.44 0.83 

รวมพนัธบตัร 29,978,627.44 0.83 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

กลุม่สอืและสงิพมิพ์

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 28,936.00 - - 

รวมกลุม่สอืและสงิพมิพ์ - - 

รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ - - 

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 3,818,086,759.64 บาท) 3,639,114,321.52 100.00 

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบกาํหนด

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 7 145,361,528.54          153,996,024.03          

รายไดจ้ากดอกเบยี 7 1,005,269.09             713,827.51                

รวมรายได้ 146,366,797.63      154,709,851.54      

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 6,7 57,792,858.77 60,878,267.33

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 6 1,156,954.94 1,217,565.28

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 6,7 1,928,258.19 2,029,275.55

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 80,400.00 80,400.00

คา่ใชจ้า่ยอนื 1,093,956.14 1,712,377.71

รวมคา่ใชจ้า่ย 62,052,428.04         65,917,885.87         

รายได(้ขาดทนุ)สทุธิ 84,314,369.59         88,791,965.67         

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3
รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 21,704,936.06            (178,987,413.19)         

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยีังไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ (49,199,967.85)          683,118,331.93          

รวมรายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยีงัไมเ่กดิขนึ (27,495,031.79)       504,130,918.74      

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได้ 56,819,337.80         592,922,884.41      

หกั ภาษีเงนิได ้ 3 (93,215.23)                 (73,507.99)                 

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหกัภาษเีงนิได้ 56,726,122.57         592,849,376.42      

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2565

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 56,726,122.57            592,849,376.42          

การแบง่ปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 8 (138,887,418.41)         (237,948,295.72)         

การเพมิขนึของทนุทไีดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 126,740,127.45          132,076,006.70          

การลดลงของทนุทไีดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (304,960,468.55)         (549,649,178.23)         

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี (260,381,636.94)     (62,672,090.83)       

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันตน้ปี 3,799,263,974.89       3,861,936,065.72       

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ ปลายปี 3,538,882,337.95   3,799,263,974.89   

การเปลยีนแปลงของจาํนวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันตน้ปี 518,776,353.5528       578,883,711.4571       

บวก หน่วยลงทนุทขีายระหวา่งปี 17,765,964.5662        18,915,594.0844        

หกั หน่วยลงทนุทรีับซอืคนืระหวา่งปี (42,524,223.3646)       (79,022,951.9887)       

หนว่ยลงทนุ ณ วนัสนิปี 494,018,094.7544  518,776,353.5528  

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2565

หนว่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ
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กองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
 
1. ลกัษณะของกองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล 

กองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภิบาล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกําหนดอายุ
โครงการกองทุนไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ใหจั้ดตัง้เป็น
กองทุนเปิดและ จดทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 
10,000 ลา้นบาท (แบง่เป็น 1,000,000,000 หนว่ยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุละ 10 บาท) 

กองทุนเป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในหลักทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และหรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทีม่ีการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย ซึง่การพจิารณาการ
กํากับดูแลกจิการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หรือ
หน่วยงานอื่นใด หรือตามดุลพินิจของบรษัิทจัดการ โดยเนน้ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุน้ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 
(Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง  
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 
ตราสารการเงนิ และหรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
2. เกณฑใ์นการจดัทําและนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําขึน้ตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่สมาคม
บรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“แนวปฏบัิตทิางบัญช”ี) สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบัิตทิางบัญชฉีบับนี้ไม่ไดกํ้าหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญชทีีม่ผีลบังคับใชใ้นรอบระยะเวลาบัญชขีองขอ้มลูทางการเงนิ 

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงนิภาษาไทย ซึง่เป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแยง้กันหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกตา่งกัน ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 
3. นโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

3.1 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การจัดประเภทและการวัดมลูคา่เริม่แรก 

กองทุนรับรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม อย่างไรก็ตาม 
สําหรับลูกหนี้ กรณีไม่มีองคป์ระกอบเกีย่วกับการจัดหาเงนิที่มีนัยสําคัญ กองทุนจะรับรูส้นิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าว
ดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบัญชเีรือ่งการรับรูร้ายได ้
การวัดมลูคา่ภายหลัง 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชอั้ตราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ หากไมม่อัีตราผลตอบแทน ณ วันทีใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน จะใชอั้ตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อในกรณีที่ไม่มีอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าว บรษัิทจัดการจะประมาณราคายุตธิรรมโดยใชห้ลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุประกาศกําหนด 

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทนุ โดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดมลูคา่เงนิลงทนุ 

- เงนิฝากธนาคารวัดมลูคา่ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทนุตัดจําหน่าย 
- หนี้สนิทางการเงนิวัดมลูคา่ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทนุตัดจําหน่าย 

การผดินัดชําระ 
ในกรณีที่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยคา้งรับโดยนําไปลดรายได ้

ดอกเบีย้ทันทเีมือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีก่จิการจะไมไ่ดร้ับดอกเบีย้และเมือ่จํานวนดอกเบีย้ทีจ่ะไม่ไดร้ับสามารถ
ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยคา้งรับที่ตอ้งตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่กองทุนซือ้มาพรอ้มกับเงนิลงทุน 
กองทนุจะตัดบัญชดีอกเบีย้คา้งรับดังกล่าวโดยนําไปเพิม่ตน้ทนุของเงนิลงทนุทีซ่ือ้มา 
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3.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
กองทนุบันทกึกําไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในกําไรขาดทนุ 
ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ไดร้ับจากการจําหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

ตามบัญชขีองเงนิลงทนุนัน้จะบันทกึรวมอยูใ่นกําไรขาดทนุ 
ดอกเบีย้รับรับรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึรับตามวธิอัีตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
เงนิปันผลรับรูเ้ป็นรายได ้นับตัง้แตวั่นทีม่สีทิธิจ์ะไดร้ับ 
คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ ซึ่งยอดที่ตัด

จําหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้รับ 
 

3.3 ภาษเีงนิได ้
กองทนุเสยีภาษีเงนิไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แหง่ประมวลรัษฎากรในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้อ่นหักรายจ่าย 
 

3.4 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจัดทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกับหลักการบัญชทีี่กําหนดในแนวปฏบัิตทิางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใช ้

การประมาณการรายการบัญชบีางรายการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่แสดงใน 
งบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว ้

 
3.5 บญัชปีรบัสมดลุ 

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม ซึง่จะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเพื่อทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสนิทรัพย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรือไดร้ับส่วนแบ่งจากกจิการลงทุน 
เทา่เทยีมกันไมว่า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรอืเลกิลงทนุในกจิการลงทนุ ณ เวลาใด 

 
3.6 การแบง่ปนัสว่นทนุ 

กองทนุจะบันทกึลดกําไรสะสม ณ วันทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 
 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 
กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 
   (หนว่ย : บาท) 

 สําหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2565  2564 

ซือ้เงนิลงทนุ 2,476,850,774.01  2,857,052,809.73 

ขายเงนิลงทนุ 2,765,235,550.39  3,429,672,507.13 
 

5. เงนิฝากธนาคาร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 อตัรา 
ดอกเบีย้ 

รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

 จํานวนเงนิ 
(บาท) 

 อตัรา 
ดอกเบีย้ 

รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

 จํานวนเงนิ 
(บาท) 

ธนาคารกรงุเทพ จํากัด 
(มหาชน) 0.350  508,974.27  0.125  1,771,070.66 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 0.475  33,211,076.96  0.225  86,093,376.74 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด 
(มหาชน) 0.500  207,439,529.49  0.250  67,293,694.63 

          รวม   241,159,580.72    155,158,142.03 
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6. คา่ใชจ้า่ย 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นผูจั้ดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) เป็น

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนทีก่องทนุถกูเรยีกเก็บมอัีตราดังนี้ 
 

คา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ 
คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.8725 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ

 
บรษัิทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวัน โดยใชมู้ลค่าสนิทรัพย์ทัง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้

มลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ไมร่วมคา่ธรรมเนียมจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคํานวณ 

 
7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกันกับกองทุน หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดย
กองทนุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกันกับกองทนุ 

กองทนุมคีวามสมัพันธกั์บบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน มดัีงนี้ 
 

บรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นบรษัิทจัดการกองทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดการกองทนุ 
 

กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอืน่ ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรอืกรรมการเดยีวกันกับ
บรษัิทจัดการและกองทนุ รายการทีสํ่าคัญดังกลา่วมดัีงนี้ 

7.1 รายการระหวา่งกัน มดัีงนี ้
      (หนว่ย : บาท) 

   สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  

   2565  2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 57,792,858.77  60,878,267.33 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 - ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์
  ซือ้เงนิลงทนุ  71,593,637.68   57,735,936.22 ราคาตลาด 
  ขายเงนิลงทนุ  48,761,460.36   62,863,281.05 ราคาตลาด 
  เงนิปันผลรับ  4,244,150.00   3,829,700.00 ตามทีป่ระกาศจ่าย 
 - ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์
  ซือ้เงนิลงทนุ 144,772,497.85  - ราคาตลาด 
 ดอกเบีย้รับ 6,346.73  4,837.16 ราคาตลาด 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,928,258.19  2,029,275.55 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
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7.2 ยอดคงเหลอืระหวา่งกัน มดัีงนี้ 
    (หนว่ย : บาท)  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

  2565  2564  

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 4,759,779.67  5,094,241.30  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 เงนิลงทนุ 143,574,800.00  95,717,700.00  

 เงนิฝากธนาคาร 508,974.27  1,771,070.66  

 ดอกเบีย้คา้งรับ 77.46  30.11  

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 76,828.06  99,004.93  

 
8. การแบง่ปนัสว่นทนุ 

 
กองทนุไดจ่้ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในระหวา่งปี 2565 ดังนี้ 
 

สําหรบังวดบญัชสีิน้สุด อตัราตอ่หนว่ย (บาท) จํานวนเงนิ (บาท) 
31 ธันวาคม 2564 0.15     77,694,082.23  
31 มนีาคม 2565 0.12   61,193,336.18  

รวมการแบง่ปันสว่นทนุ 138,887,418.41 

 
กองทนุไดจ่้ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในระหวา่งปี 2564 ดังนี้ 
 

สําหรบังวดบญัชสีิน้สุด อตัราตอ่หนว่ย (บาท) จํานวนเงนิ (บาท) 

31 มนีาคม 2564 0.28 153,243,709.84 

30 มถินุายน 2564 0.06 32,325,912.15 

30 กันยายน 2564 0.10 52,378,673.73 

รวมการแบง่ปันสว่นทนุ 237,948,295.72 

 
9. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

9.1 การประมาณการมลูคา่ยตุธิรรม 
มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะจ่ายเพือ่โอนหนี้สนิใหผู้อ้ืน่โดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช ้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบัิตทิางการบัญชี
ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรับสนิทรพัยห์รอื
หนี้สนิที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชือ่ถือ เชน่ วธิคีดิลดกระแส
เงนิสด และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ี่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิที่จะวัดมูลค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้าก
ทีส่ดุ 
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ความแตกตา่งของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดดั้งนี้ 
 
 

(ขอ้มลูระดับที ่1) ราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอย่าง
เดยีวกัน 

(ขอ้มลูระดับที ่2) ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 
(ไดแ้ก่ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับ
สนิทรัพยนั์น้หรอืหนีส้นินัน้ 

(ขอ้มลูระดับที ่3) ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได)้  

 
กองทนุมสีนิทรัพยท์ีวั่ดมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ดังนี ้
 

        (หนว่ย : บาท) 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
 ตราสารทนุและกองทนุ 3,228,729,271.55  -  -  3,559,190,319.90 
 ตราสารหนี ้ -  94,889,071.74  -  79,924,001.62 

 
 

        (หนว่ย : บาท) 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
 ตราสารทนุและกองทนุ 3,559,190,319.90  -  -  3,559,190,319.90 
 ตราสารหนี ้ -  79,924,001.62  -  79,924,001.62 

 
 

9.1 การประมาณการมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 
เงนิลงทุนต่าง ๆ ซึง่มูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง

และถกูจัดประเภทอยูใ่นระดับที ่1 นัน้ประกอบดว้ยตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับ
ราคาทีอ่า้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหลา่นี ้

เครือ่งมอืทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดทีไ่ม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแตถู่กประเมนิคา่จากราคาตลาดที่
มีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งไดร้ับการ
สนับสนุนจากขอ้มลูทีส่ังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที ่2 เครือ่งมอืการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่
อยูใ่นกลุม่น่าลงทนุและอนุพันธใ์นตลาดซือ้ขายกันโดยตรง 

 
9.2 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึน้หรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ทอ้งตลาดมีการเปลีย่นแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดเพิม่สูงขึน้ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหาก
อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมรีาคาเพิม่สงูขึน้ ยิง่ตราสารหนี้มอีายุยาวเท่าใดราคาของตราสาร
หนี้นัน้ก็จะมคีวามออ่นไหวตอ่การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้ 

 
 
 
 

BSIRICG | 36



กองทนุมสีนิทรัพยท์างการเงนิ แยกตามประเภทของอัตราดอกเบีย้ ดังนี้ 
 

       (หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
 อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 อตัรา
ดอกเบีย้

คงที ่

 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ 

  
รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ        
เงนิฝากธนาคาร 241,159,580.72  -  -  241,159,580.72 
พันธบัตร -  -  94,889,071.74  94,889,071.74 
ตราสารทนุและกองทนุ -  -  3,228,729,271.55  3,228,729,271.55 

 
 

       (หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 อตัรา
ดอกเบีย้

คงที ่

 
ไมม่อีตัรา  
ดอกเบีย้ 

  
รวม 

สนิทรัพยท์างการเงนิ        
เงนิฝากธนาคาร 155,158,142.03  -  -  155,158,142.03 
พันธบัตร -  -  79,924,001.62  79,924,001.62 
ตราสารทนุและกองทนุ -  -  3,559,190,319.90  3,559,190,319.90 

 
 

9.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงนิโดยแบ่งตามวันที่ครบกําหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี

สาระสําคัญ ดังนี้ 
 

           (หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 ระยะเวลาครบกําหนด 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 
ปี  เกนิ 5 ปี  ไมม่กีําหนด  รวม 

สนิทรัพยท์าง
การเงนิ 

           

เงนิฝากธนาคาร 241,159,580.72  -  -  -  -  241,159,580.72 
พันธบัตร -  94,889,071.74  -  -  -  94,889,071.74 
ตราสารทนุและ
กองทนุ - 

 -  -  -  
3,228,729,271.55 

 
3,228,729,271.55 
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           (หนว่ย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 ระยะเวลาครบกําหนด 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ไมม่กีําหนด  รวม 

สนิทรัพยท์าง
การเงนิ 

           

เงนิฝากธนาคาร 155,158,142.03  -  -  -  -  155,158,142.03 
พันธบัตร -  79,924,001.62  -  -  -  79,924,001.62 
ตราสารทนุและ
กองทนุ - 

 -  -  -  
3,559,190,319.90 

 
3,559,190,319.90 

 
 

9.4 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
กองทุนมีความเสีย่งที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมือทาง

การเงนิ เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

 
9.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสนิทรัพย์หรือหนี้สนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนั้นจงึไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น 

 
9.6 ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดา้นตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้  และหน่วยลงทุน ซึ่ง
ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าวขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและ
ตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบดา้นบวกหรอืลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของบรษัิทผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสัมพันธกั์บความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใด อัน
อาจจะทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้อยา่งไรก็ตามกองทุนลงทนุในตราสารทนุเป็นหลัก และถอืตราสาร
หนี้เพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุเทา่นัน้ กองทนุจงึไมค่าดวา่กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาดอยา่งมสีาระสําคัญ 

 
9.7 การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น การ
กระจายประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีล่งทนุ 

 
10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ ์2566 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด             
                  หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

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

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

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

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

24 ม.ีค. 65 บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

24 ม.ีค. 65 บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น. 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

24 ม.ีค. 65 บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

25 ม.ีค. 65 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส  
คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

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

1 11 0 0 - 

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

1 13 0 0 - 

1 เม.ย. 65 บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) 1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
4 เม.ย. 65 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส  

คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี งดออกเสยีง  

4 เม.ย. 65 บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 0 - 

4 เม.ย. 65 บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

4 เม.ย. 65 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

4 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 65 บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 65 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

7 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระท ี8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

8 เม.ย. 65 บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
8 เม.ย. 65 บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม  

รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

8 เม.ย. 65 บรษัิท ทนุธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

11 เม.ย. 65 บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

1 12 0 1 วาระที1่ 0 อืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

11 เม.ย. 65 บรษัิท น้ําประปาไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

12 เม.ย. 65 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

1 14 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

19 เม.ย. 65 บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 2 วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานใน
รอบปี 2564 งดออกเสยีง  
วาระท ี9 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

20 เม.ย. 65 บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

20 เม.ย. 65 บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 1 7 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
21 เม.ย. 65 บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 

จํากัด (มหาชน) 
1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

21 เม.ย. 65 บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
21 เม.ย. 65 บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
1 13 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถ้ําม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท อาร ์ซ ีแอล จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผถ้อืหุน้ ครัง้ที ่42 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่23 
เมษายน 2564 (วาระเพือ่รับรอง) งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 Other businesses (if any) งดออกเสยีง  

22 เม.ย. 65 บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 0 - 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม (ถา้ม)ี 
งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 65 บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์
แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 65 บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
25 เม.ย. 65 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

โทรคมนาคม ดจิทิัล 
1 5 0 1 วาระที ่6 เรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

25 เม.ย. 65 บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
26 เม.ย. 65 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จํากัด (มหาชน) 
1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้ซกัถาม งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 65 บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

26 เม.ย. 65 บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด 
(มหาชน) 

1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วัน
พุธที ่28 เมษายน 2564 งดออกเสยีง  
วาระที8่ พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

27 เม.ย. 65 บรษัิท โอสถสภา จํากัด 
(มหาชน) 

1 11 0 0 - 

28 เม.ย. 65 บรษัิท เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 เม.ย. 65 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

28 เม.ย. 65 บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 1 วาระที ่8 To consider other business  
(if any) งดออกเสยีง  

28 เม.ย. 65 บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส 
จํากัด (มหาชน) 

1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) 

1 10 0 2 วาระที ่2 เรือ่งพจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564  เมือ่วันที ่26 
เมษายน 2564 งดออกเสยีง  
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

29 เม.ย. 65 บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 1 11 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ซึง่จัดขึน้เมือ่
วันที ่30 เมษายน 2564 งดออกเสยีง  
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

19 ก.ค. 65 บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 
จํากัด (มหาชน) 

1 13 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 ก.ย. 65 บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด 
(มหาชน) 

1 3 0 0 - 

3 ต.ค. 65 บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 

1 1 0 0 - 

3 ต.ค. 65 บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส  
คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

1 1 0 0 - 

27 ต.ค. 65 บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1 8 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
28 ธ.ค. 65 บรษัิท ชนิ คอรป์อเรชัน่ จํากัด 

(มหาชน) 
1 1 0 1 วาระที ่2 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จํากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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

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