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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพือ่การเลีย้งชพี (BSIRIRMF)  

 ตลาดหุน้โลกยังคงปรับตัวผันผวนในเดอืนกรกฎาคม 2564 ปิดปรับเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.6% โดยตลาดการเงนิยังคงถูก
กดดันอยู่จากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) ที่เร ิม่สง่สัญญาณนโยบายการเงนิที่เขม้งวดมากขึน้เล็กนอ้ย จากการ
ประชุม FOMC เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ผ่าน Dot Plot ที่บ่งชี้ว่าดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นถึง 2 ครัง้ในปี 2566 อย่างไรก็ด ี
ภาพรวมตลาดหุน้โลกยังคงระดับอยู่ได ้จากการทีต่ลาดมกีารสบัเปลีย่นกลุ่มหุน้ลงทนุ โดยหลังจากการประชมุครัง้ดังกล่าวจนถงึ
สิน้เดอืนกรกฎาคม กลุ่มอุตสาหกรรม ทีป่รับตัวไดด้กีวา่ตลาดในดัชนี S&P500 ไดแ้ก ่กลุ่มเทคโนโลย ีกลุม่สนิคา้อปุโภคบรโิภค 
กลุม่สือ่สาร และกลุม่การแพทย ์ขณะทีม่กีารปรับลดลงในหุน้ กลุม่พลังงานและสาณารณูปโภค และกลุม่การเงนิ เป็นตน้ 

 ดา้นปัจจัยจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกนัน้ยังคงอยู่ในโมเมนตัมการฟ้ืนตัวที่ดี ผ่านตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯ และ 
ยโูรโซนทีข่ยายตัวสงูจากฐานต่ํา และยังคงเตบิโตตอ่เมือ่เทยีบจากไตรมาสกอ่น ยอดคา้ปลกีสหรัฐฯ ทียั่งคงแข็งแกร่ง และดัชนี 
PMI ของยโูรโซนทีอ่ยูร่ะดับสงูสดุในรอบหลายปี หนุนโดยการแจกจ่ายวัคซนีในวงกวา้งทีทํ่าใหส้ามารถเปิดกจิกรรมเศรษฐกจิได ้
เพิม่มากขึน้ ขณะที่ประเด็นการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสสายพันธุเ์ดลตา้ ทีเ่ร ิม่ทําใหจํ้านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่กลับมาปรับเพิม่ขึน้นัน้ 
ยังเป็นประเด็นที่ตอ้งตดิตามว่าจะสามารถควบคุมใหไ้ม่กลับมามีผูต้ดิเชือ้รายวันสูงไดห้รือไม่ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการเปิด
เศรษฐกจิและการเดนิทางทีม่ากขึน้ตอ่ไป 

 ปัจจัยที่จะขับเคลือ่นตลาดหุน้ในชว่งนี้จะอยู่ที่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและผลประกอบการเป็นสําคัญ หลังแรงสง่จาก
มาตรการทางการคลังที่สนับสนุนภาคการบรโิภคของเศรษฐกจิสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเริม่หมดลง เช่นเดียวกันกับนโยบาย
การเงนิที่เร ิม่มีแนวโนม้ลดความผ่อนคลายลง โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเริม่สื่อสารถงึการลดวงเงนิการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์ 
ในการประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 26 - 28 สงิหาคมนี้ อย่างไรก็ด ีตลาดก็ไดเ้ริม่ซมึซับประเด็นการลด QE และ
การขึน้ดอกเบีย้ของ Fed ในระยะขา้งหนา้ไปบา้งแลว้ จากการสือ่สารถงึคาดการณ์เศรษฐกจิและอัตราดอกเบีย้นโยบายของ Fed 
ทําใหผ้ลกระทบต่อตลาดเงนิจากประเด็นนี้จะไม่ไดรุ้นแรง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง
ในชว่ง 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทําใหต้ลาดหุน้ไดร้ับแรงสนับสนุนในเชงิ Valuation ขณะผลประกอบการยังมแีนวโนม้ฟ้ืนตัว ทําใหดั้ชนี
ตลาดโดยภาพรวมยังมแีนวโนม้ยนือยูร่ะดับอยูไ่ด ้

 ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุน้โลก โดยปรับลดลง 4.1% ตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดในประเทศทีม่ตัีวเลขผูต้ดิเชือ้รายใหม่เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และมาตรการล็อคดาวน์ที่เขม้งวดขึน้เรือ่ยๆ สง่ผลต่อกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ และแผนการเปิดประเทศใหย้ากลําบากมากยิง่ขึน้ หลายฝ่ายเริม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกจิไทยปีนี้ลงเขา้ใกล ้
0% ทัง้นี้ การจัดหาวัคซนีทีท่ยอยเขา้มาเพิม่มากขึน้ จะเป็นปัจจัยสําคัญทีจ่ะควบคุมการแพร่ระบาดใหไ้ดใ้นระยะขา้งหนา้ ซึง่จะ
ชว่ยทําใหเ้ศรษฐกจิไทยสามารถเลีย่งการเผชญิภาวะถดถอยในปีทีส่องนี้ได ้

 แนวโนม้การลงทุน ปัจจัยภายนอกยังคงตอ้งตดิตามพัฒนาการการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก สถานการณ์การแพร่ระบาด
จากสายพันธุใ์หม่ และทศิทางนโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลัก ขณะทีปั่จจัยภายในจะอยู่ทีก่ารควบคมุการแพร่ระบาด และ
การฟ้ืนตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในช่วงหลังจากนัน้ กลยุทธก์ารลงทุนยังคง Selective เนน้หุน้ที่มปัีจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง  
มกีารปรับตัวทางธรุกจิทีด่ ีรวมถงึหุน้ทีผ่ลประกอบการมแีนวโนม้ฟ้ืนตัว 

สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวันที ่30 มถิุนายน 2564 กองทุน BSIRIRMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากับ 3,547.21 ลา้นบาท หรอื 10.5002 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 13.62% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่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 17 พฤษภาคม 2556 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 17 พฤษภาคม 2556 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 17 พฤษภาคม 2556 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 
 

 

  

BSIRIRMF |2



ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาลเพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจํีานวนเงนิทุนจดทะเบยีน 10,000 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยลงทนุ 1,000 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ   

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุน้ที่มี CG Scoring โดยเนน้หุน้ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 
(Market Capitalization) หรอืมสีภาพคล่องสงูอย่างสมํ่าเสมอ หรอืมอัีตราผลตอบแทนจากเงนิปันผลสงูและต่อเนื่อง โดยเฉลีย่
รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 80% ของ NAV  

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ และหรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ  

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Derivatives และ Structured Note 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทนุเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาลเพือ่การเลีย้งชพี 
ตามขอ้บังคับที่กําหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอย่าง
ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

ปรบัปรุงรายชือ่ผูส้นบัสนุน 
การขายหรอืรบัซือ้คนื 

เดมิ บมจ.หลักทรัพย ์ภัทร 
เปลีย่นเป็น บมจ.หลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

การยกเลกิหลกัเกณฑข์อ้จํากดั
การถอืหนว่ยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ไมว่า่
จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลกิการ
รายงานตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ขสัดสว่นการถอื
หน่วยลงทนุกรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัด รวมทัง้
ยกเลกิการจํากัดสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการรับเงนิ
ปันผล 

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง โดย
ไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นทีถ่อืเกนิ  
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

การรบัชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
และการชําระเงนิคา่ขายคนื
หนว่ยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และ
ชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ E-Wallet 
หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ เพือ่รองรับการ
ใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

การดาํเนนิการของบรษิทัจดัการ 
เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที ่
จัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน  
ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตเุลกิ
กองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 63 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ิย. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 59 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่17 พ.ค. 56 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 10.3369 9.6399 9.2414 10.4850 9.5095 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
  BSIRIRMF 

1.58 8.92 13.62 0.05 2.00 0.60 

เกณฑม์าตรฐาน2 -3.67 9.01 23.71 0.95 4.12 2.16 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

10.603 9.733 12.69 15.14 12.82 12.80 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

12.723 14.503 19.27 23.13 19.22 19.11 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 
3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  3,552,446,735.95 100.15 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาหลกัทรพัยฯ์      

ธุรกจิการเกษตร      

บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

52,427,100.00 1.48 

ธนาคาร      

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

128,029,000.00 3.61 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

90,883,600.00 2.56 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

31,225,575.00 0.88 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

16,802,210.00 0.47 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

70,579,600.00 1.99 

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

32,346,750.00 0.91 

พาณิชย ์      

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จํากัด (มหาชน) - 14,196,720.00 0.40 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

85,417,150.00 2.41 

วสัดกุอ่สรา้ง      

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

63,952,800.00 1.80 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

200,880,000.00 5.66 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

31,127,000.00 0.88 

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,140,800.00 0.23 

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

18,207,000.00 0.51 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) 
 

25,590,240.00 0.72 

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

69,288,440.00 1.95 

บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 

21,572,595.00 0.61 

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

82,057,500.00 2.31 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

54,950,700.00 1.55 

บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) - 38,003,000.00 1.07 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
 

16,607,450.00 0.47 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

299,092,850.00 8.43 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

85,304,700.00 2.40 

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

14,123,200.00 0.40 

บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

34,242,350.00 0.97 

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 
 

91,440,180.00 2.58 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

11,314,600.00 0.32 

แฟช ัน่      

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากัด (มหาชน) 
 

8,259,936.00 0.23 

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

36,624,120.00 1.03 

เงนิทนุและหลกัทรพัย ์      

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

119,973,910.00 3.38 

บรษัิท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

7,014,836.00 0.20 

บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) - 30,422,160.00 0.86 

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 64,055,250.00 1.81 

บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 
 

22,501,395.00 0.63 

อาหารและเครือ่งดืม่      

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

54,735,750.00 1.54 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

111,046,925.00 3.13 

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

72,574,375.00 2.05 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

38,103,120.00 1.07 

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

17,940,450.00 0.51 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

244,478,700.00 6.89 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

33,499,440.00 0.94 

บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

35,523,350.00 1.00 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

24,548,535.00 0.69 

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

17,590,960.00 0.50 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

10,437,168.50 0.29 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

8,163,675.00 0.23 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

สือ่และสิง่พมิพ ์      

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

4,191,200.00 0.12 

บรรจุภณัฑ ์      

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จํากัด (มหาชน) 
 

52,994,100.00 1.49 

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

6,030,425.00 0.17 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

66,038,700.00 1.86 

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 
 

39,735,000.00 1.12 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

120,952,095.00 3.41 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

7,879,872.00 0.22 

บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

38,251,788.00 1.08 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
 

26,180,650.00 0.74 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

88,658,874.70 2.50 

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

34,542,080.00 0.97 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

25,993,610.00 0.73 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

75,172,130.00 2.12 

บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด (มหาชน) 
 

3,566,840.00 0.10 

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน      

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล - 61,043,756.50 1.72 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 129,962,499.07 3.66 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 116,768,795.42 3.29 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 9,187,154.76 0.26 

       

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  3,547,213,712.83 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)  10.5002 
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

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 มถินุายน 2564 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 129.96 3.66 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

116.77 3.29 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกรกฎาคม 2564 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 15/07/21 AAA 10,000,000.00 9,998,849.45 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/07/21 AAA 40,000,000.00 39,990,489.93 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/08/21 AAA 80,000,000.00 79,973,159.69 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 1,914,752.38 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 7,272,402.38 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 116,768,795.42 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (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 และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 50,882.39 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 848.04 0.025 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,696.08 0.050 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 6,006.15 0.177 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,016.13 0.030 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 54,442.64 1.605 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะใช ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 1,997,635,593.88 
  3,391,820,638.80 

   

PTR = 0.59 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 21.74 

2 บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 11.07 

3 บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) 8.44 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 8.02 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 8.01 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 7.18 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5.51 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี (ประเทศไทย) จํากัด 4.01 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 3.89 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 3.65 

11 อืน่ๆ 18.48 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 6,426,581.60 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพือ่การเลีย้งชพี 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาลเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงสริผิลบรรษัทภบิาลเพื่อการเลีย้งชพี ณ วันที ่
30 มถิุนายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบัิติ
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดร้ับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจําปีภายหลังวันทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบัญช ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่ และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่ 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่มีความขัดแยง้ที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดังกลา่วกับผูบ้รหิารเพือ่ใหผู้บ้รหิารดําเนนิการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขัดต่อขอ้เท็จจรงิ 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ทีร่ับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามแนวปฏบิัตทิางบัญชสํีาหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้งชพี ที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล
ทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึง่
รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกัน
ว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญทีม่อียูไ่ด ้
เสมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช ้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐาน
การสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ัดตอ่
ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติ
อาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรง
ตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกล่าวไมเ่พยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้ับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอื
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร)                                              

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 

กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2564 
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4, 5 3,426,490,785.77   3,106,568,552.24  

เงนิฝากธนาคาร 5 126,889,616.92     196,433,375.11     

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 5 87,999.56             2,094,821.83         

จากการขายเงนิลงทนุ -                       5,369,304.28         

รวมสนิทรัพย์ 3,553,468,402.25   3,310,466,053.46  

หนสีนิ 6

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ -                       9,286,716.62         

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 1,021,666.30         684,543.97           

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 5,045,363.20         4,990,451.36         

หนสีนิอนื 187,659.92            63,045.76             

รวมหนสีนิ 6,254,689.42         15,024,757.71       

สนิทรัพยส์ทุธิ 3,547,213,712.83   3,295,441,295.75  

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,378,229,968.46   3,565,949,887.30  

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรับสมดลุ (164,227,190.27)    (160,523,112.22)    

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 333,210,934.64     (109,985,479.33)    

สนิทรัพยส์ทุธิ 3,547,213,712.83   3,295,441,295.75  

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 10.5002                9.2414                 

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 337,822,996.8468  356,594,988.7310  

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธนาคาร 369,866,735.00          10.79

ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)                             1,133,000     128,029,000.00              3.74

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 770,200        90,883,600.00               2.65

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 560,100        31,225,575.00               0.91

ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 1,570,300     16,802,210.00               0.49

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 720,200        70,579,600.00               2.06

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 365,500        32,346,750.00               0.94

ธุรกจิการเกษตร 52,427,100.00            1.53

บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 9,532,200     52,427,100.00               1.53

พาณชิย์ 99,613,870.00            2.90

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวงิมอลล ์จํากัด (มหาชน) 952,800        14,196,720.00               0.41

บรษัิท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 9,386,500     85,417,150.00               2.49

วสัดกุอ่สรา้ง 304,100,600.00          8.88

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 7,994,100     63,952,800.00               1.87

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 465,000        200,880,000.00              5.86

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 183,100        31,127,000.00               0.91

บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 424,000        8,140,800.00                 0.24

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส์ 18,207,000.00            0.53

บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 31,500         18,207,000.00               0.53

พลงังานและสาธารณูปโภค 843,587,805.00          24.62

บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 1,640,400     25,590,240.00               0.75

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 2,805,200     69,288,440.00               2.02

บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 2,168,100     21,572,595.00               0.63

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 468,900        82,057,500.00               2.40

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 1,604,400     54,950,700.00               1.60

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 1,246,000     38,003,000.00               1.11

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 897,700        16,607,450.00               0.48

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 7,620,200     299,092,850.00              8.73

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 729,100        85,304,700.00               2.49

บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์งิ จํากัด (มหาชน) 1,456,000     14,123,200.00               0.41

บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 628,300        34,242,350.00               1.00

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 7,815,400     91,440,180.00               2.67

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 2,571,500     11,314,600.00               0.33

แฟชนั 44,884,056.00            1.31

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลร ีจํากัด (มหาชน) 2,971,200     8,259,936.00                 0.24

บรษัิท ซาบน่ีา จํากัด (มหาชน) 1,795,300     36,624,120.00               1.07

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 243,967,551.00          7.12

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากัด (มหาชน) 3,427,826     119,973,910.00              3.50

บรษัิท เอเซยี พลัส กรุป๊ โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 1,937,800     7,014,836.00                 0.20

บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 1,635,600     30,422,160.00               0.89

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) 1,543,500     64,055,250.00               1.87

บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 2,381,100     22,501,395.00               0.66

อาหารและเครอืงดมื 294,400,620.00          8.59

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 2,065,500     54,735,750.00               1.60

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 2,125,300     111,046,925.00              3.24

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1,922,500     72,574,375.00               2.12

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 1,924,400     38,103,120.00               1.11

บรษัิท นํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 547,800        17,940,450.00               0.52

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 427,121,910.00          12.47

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 1,429,700     244,478,700.00              7.14

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 1,550,900     33,499,440.00               0.98

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชนั จํากัด (มหาชน) 1,164,700     35,523,350.00               1.04

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 2,682,900     24,548,535.00               0.72

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 2,477,600     17,590,960.00               0.51

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากัด (มหาชน) 1,897,667     10,437,168.50               0.30

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 4,806,595     61,043,756.50               1.78

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 8,163,675.00               0.24

บรษัิท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 279,100        8,163,675.00                 0.24

สอืและสงิพมิพ์ 4,191,200.00               0.12

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 676,000        4,191,200.00                 0.12

บรรจภุณัฑ์ 59,024,525.00            1.73

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จํากัด (มหาชน) 5,195,500     52,994,100.00               1.55

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 1,106,500     6,030,425.00                 0.18

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 105,773,700.00          3.09

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 1,119,300     66,038,700.00               1.93

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 1,059,600     39,735,000.00               1.16

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 316,465,359.70          9.24

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 15,214,100   120,952,095.00              3.53

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 2,558,400     7,879,872.00                 0.23

บรษัิท ควอลติเีฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 16,777,100   38,251,788.00               1.12

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 3,767,000     26,180,650.00               0.76

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 28,599,637   88,658,874.70               2.59

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 1,676,800     34,542,080.00               1.01

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 104,732,580.00          3.05

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 3,189,400     25,993,610.00               0.76

บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 8,039,800     75,172,130.00               2.19

บรษัิท นามยง เทอรม์นัิล จํากัด (มหาชน) 775,400        3,566,840.00                 0.10

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 3,296,528,286.70       96.21

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี15/90/64 - CB21715A 15/07/64 10,000         9,998,849.45                 0.29

งวดท ี17/91/64 - CB21729A 29/07/64 40,000         39,990,489.93               1.17

งวดท ี8/364/63 - CB21805A 05/08/64 80,000         79,973,159.69               2.33

รวมพนัธบตัร 129,962,499.07          3.79

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 3,862,644,621.98 บาท) 3,426,490,785.77       100.00
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธนาคาร 252,292,425.00     8.12

ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)                             858,000        91,806,000.00           2.95

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 270,100        25,186,825.00           0.81

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 788,600        31,544,000.00           1.02

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 752,600        54,563,500.00           1.76

บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 707,800        49,192,100.00           1.58

ธุรกจิการเกษตร 40,777,248.00       1.31

บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 10,509,600   40,777,248.00           1.31

พาณชิย์ 137,045,050.00     4.41

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวงิมอลล ์จํากัด (มหาชน) 2,703,900     36,502,650.00           1.17

บรษัิท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 10,528,000   100,542,400.00         3.24

วสัดกุอ่สรา้ง 286,256,540.00     9.22

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 7,394,100     39,928,140.00           1.29

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 597,800        219,990,400.00         7.08

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 202,600        26,338,000.00           0.85

พลงังานและสาธารณูปโภค 717,666,765.00     23.09

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 1,854,100     38,936,100.00           1.25

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 1,178,200     18,379,920.00           0.59

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 621,600        10,380,720.00           0.33

บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 719,600        177,741,200.00         5.72

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 7,026,600     265,254,150.00         8.54

บรษัิท ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 650,300        40,481,175.00           1.30

บรษัิท ททีดัีบบลวิ จํากัด (มหาชน) 11,732,600   154,870,320.00         4.99

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 2,571,500     11,623,180.00           0.37
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

แฟชนั 36,084,688.00       1.17

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลร ีจํากัด (มหาชน) 5,152,400     5,770,688.00            0.19

บรษัิท ซาบน่ีา จํากัด (มหาชน) 1,647,500     30,314,000.00           0.98

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 224,065,744.00     7.21

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซงิ จํากัด (มหาชน) 10,240,984   174,096,728.00         5.60

บรษัิท เอเซยี พลัส กรุป๊ โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 13,314,700   22,368,696.00           0.72

บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 339,800        8,257,140.00            0.27

บรษัิท ฐติกิร จํากัด (มหาชน) 2,596,400     19,343,180.00           0.62

อาหารและเครอืงดมื 195,603,949.00     6.31

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 892,700        1,758,619.00            0.06

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 1,896,000     111,390,000.00         3.59

บรษัิท ไทยยเูนยีน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 3,872,700     49,957,830.00           1.61

บรษัิท นํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 1,238,000     32,497,500.00           1.05

การแพทย์ 2,490,210.00         0.08

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 360,900        2,490,210.00            0.08

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 609,381,998.94     19.62

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 1,055,700     195,304,500.00         6.29

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 1,550,900     26,830,570.00           0.86

บรษัิท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชนั จํากัด (มหาชน) 185,400        7,276,950.00            0.23

บรษัิท อนิทัช โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 3,720,900     209,300,625.00         6.74

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 3,273,100     18,820,325.00           0.61

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 2,477,600     15,485,000.00           0.50

บรษัิท ซมิโฟน ีคอมมนูเิคชนั จํากัด (มหาชน) 1,897,667     6,300,254.44            0.20

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 8,613,495     130,063,774.50         4.19
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 6,404,076.00         0.21

บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 2,482,200     6,404,076.00            0.21

บรรจภุณัฑ์ 34,261,946.00       1.10

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จํากัด (มหาชน) 2,748,200     29,130,920.00           0.94

บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 1,500,300     5,131,026.00            0.16

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 47,504,440.00       1.53

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 1,657,000     45,981,750.00           1.48

บรษัิท วนีไิทย จํากัด (มหาชน) 68,900         1,522,690.00            0.05

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 266,337,834.66     8.57

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 11,452,700   87,040,520.00           2.80

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 2,558,400     7,931,040.00            0.26

บรษัิท ควอลติเีฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 24,308,100   54,450,144.00           1.75

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 6,928,500     30,485,400.00           0.98

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 4,932,800     7,793,824.00            0.25

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 30,229,737   65,900,826.66           2.12

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 758,100        12,736,080.00           0.41

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 44,202,610.00       1.42

บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 1,906,600     11,916,250.00           0.38

บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลดงิส ์จํากัด (มหาชน) 2,857,200     32,286,360.00           1.04

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 2,900,375,524.60  93.37

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

หุน้สามญั

บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 185,400        6,303,600.00            0.20

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 6,303,600.00         0.20
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี30 มถินุายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรพัย์ วนัครบอายุ จาํนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

งวดท ี16/91/63 - CB20723B 23/07/63 105,000        104,970,579.48         3.38

งวดท ี18/91/63 - CB20806C 06/08/63 50,000         49,981,760.08           1.61

งวดท ี19/91/63 - CB20813B 13/08/63 5,000           4,997,703.79            0.16

งวดท ี9/364/62 - CB20N05A 05/11/63 30,000         29,952,580.55           0.96

งวดท ี15/182/63 -  CB20O15A 15/10/63 10,000         9,986,803.74            0.32

รวมพนัธบตัร 199,889,427.64     6.43

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 4,029,735,394.44 บาท) 3,106,568,552.24  100.00
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 5 125,275,441.10      161,049,926.25       

รายไดด้อกเบยี 5 1,064,055.01          4,318,791.83          

รวมรายได ้ 126,339,496.11      165,368,718.08       

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 54,444,161.50        58,688,983.96        

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 907,402.71            978,149.74             

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 1,814,805.30          1,956,299.44          

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 111,000.00            111,200.00             

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 944,120.79            2,776,258.19          

รวมคา่ใชจ้า่ย 58,221,490.30        64,510,891.33        

รายไดส้ทุธิ 68,118,005.81        100,857,826.75       

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ (111,934,597.83)     10,605,701.53        

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 487,013,005.99      (923,187,216.95)     

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 375,078,408.16      (912,581,515.42)     

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน 443,196,413.97      (811,723,688.67)     

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทนุเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพอืการเลยีงชพี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน 2564

2564 2563

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 443,196,413.97      (811,723,688.67)     

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 192,098,092.50      286,158,046.39       

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (383,522,089.39)     (292,044,785.28)     

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 251,772,417.08      (817,610,427.56)     

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 3,295,441,295.75   4,113,051,723.31    

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 3,547,213,712.83   3,295,441,295.75    

การเปลยีนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 356,594,988.7310   356,975,056.3799   

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 20,073,809.0359    27,644,729.9354     

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (38,845,800.9201)   (28,024,797.5843)    

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 337,822,996.8468   356,594,988.7310   

บาท

หนว่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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กองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 2556 ปัจจุบันกองทุนมเีงนิทนุ
จดทะเบยีนจํานวน 10,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบรษัิท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็นผูจั้ดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุน เป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยมนีโยบายทีจ่ะลงทนุ
ในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอื
จะลงทนุในตราสารแหง่หนี้ เงนิฝาก และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

ในปีปัจจุบันงบการเงนินี้ไดจั้ดทําขึน้ตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสํีาหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่สมาคม
บรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏบิัตทิางบัญช”ี) ส่วนเรื่องที่แนวปฏบิัติ
ทางบัญชไีม่ไดกํ้าหนดไว ้กองทุนปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีซึง่ในการใช ้
แนวปฏบัิตทิางบัญชเีป็นครัง้แรก กองทนุไดใ้ชว้ธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป ดังนัน้กองทนุจงึไม่ปรับปรุงงบการเงนิทีนํ่าเสนอ
ในปีก่อน ซึง่เดมิจัดทําขึน้ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชี
สําหรับกจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ” 

อยา่งไรก็ตาม การนําแนวปฏบัิตทิางบัญชมีาถอืปฏบัิตใินปีปัจจุบัน ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของ
กองทุน 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุธิรรม ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นตราสารทุนที่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขาย
ครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยไ์ม่จดทะเบยีนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซือ้ขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่ประมาณขึน้ โดย
ผูจั้ดการกองทนุ ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร 

- หลักทรัพยท์ี่เป็นตราสารหนี้ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทุนใชว้ธิีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงือ่นไขการต่ออายุเมือ่มูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ  

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยุตธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดเ้งนิปันผลรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ  
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รายไดด้อกเบีย้รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

ส่วนเกนิและส่วนต่ํามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัดจําหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายไดด้อกเบีย้ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมือ่มกีารจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทนุ 

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญช ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซือ้เงนิลงทนุ 2,536,893,256.32  2,286,207,354.43 

ขายเงนิลงทนุ 2,592,635,593.88  2,201,859,736.14 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการและกจิการอื่น ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบรษัิทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2564 และ 2563 มี
ดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั   

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 54,444,161.50  58,688,983.96  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)     

- ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 73,573,244.16  3,276,997.80  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 40,272,044.98  60,708,789.77  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 2,832,500.00  6,547,200.00  ตามทีป่ระกาศจ่าย 

- ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 29,969,006.40  254,400,587.80  ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย้ 2,964.74  8,308.88  ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,814,805.30  1,956,299.44  ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 36,463.18  35,872.69    ราคาตลาด 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 420,954.29  449,692.16  ราคาตลาด 

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)     

- ในฐานะผูอ้อกหลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 31,599,171.33  -  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 35,413,802.25  -  ราคาตลาด 

รายไดเ้งนิปันผล 114,839.00  -  ตามทีป่ระกาศจ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)     

คา่นายหนา้ 461,157.83  273,850.72  ตามอัตราทีค่ดิกับลูกคา้ท่ัวไป 

กองทุนอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

ซือ้เงนิลงทนุ -  29,923,960.20  ราคาตลาด 

ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 และ 2563 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้      

 บาท 

 2564  2563 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 4,774,521.85  4,736,665.40 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 128,029,000.00  91,806,000.00 

เงนิฝากธนาคาร 2,936,379.32  1,985,476.48 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 39.36  20.95 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 73,352.29  58,245.00 

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)    

เงนิลงทนุ 8,163,675.00  - 

6. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูค่ายตุธิรรม 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้ับจากการขายสนิทรัพยห์รือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ืน่ โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทีวั่ดมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนี้สนิซึง่แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่มี
ลักษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่ีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
สนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดดั้งนี ้
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- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกัน (ขอ้มลูระดับที ่1) 

- ขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดับที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มลูราคาตลาด) 
หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดับที ่2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับที ่3) 

 บาท 

 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

 ระดบัที ่1  ระดบัที ่2  ระดบัที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 3,296,528,286.70  -  -  3,296,528,286.70 

ตราสารหนี้ -  129,962,499.07  -  129,962,499.07 

 

 บาท 

 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

 ระดบัที ่1  ระดบัที ่2  ระดบัที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 2,900,375,524.60  6,303,600.00  -  2,906,679,124.60 

ตราสารหนี้ -  199,889,427.64  -  199,889,427.64 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นัน้ประกอบดว้ย ตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนที่มีสภาพคล่องที่ซือ้ขายในตลาดที่จัดตัง้ขึน้
อยา่งเป็นทางการ กองทนุจะไมป่รับราคาทีอ่า้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดที่ไม่ไดถู้กพจิารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อา้งองิไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกําหนดราคาทีเ่ป็นทางเลอืกซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจาก
ขอ้มูลที่สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเขา้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย ์และตราสารหนี้ภาครัฐทีอ่ยูใ่นกลุม่ระดับลงทนุ 

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมูลคา่ยตุธิรรม 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้คือความเสี่ยงที่มูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกองทุน ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการ
เงนิของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสุทธ ิณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 มอีตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลงตาม 

อตัราตลาด 

 มอีตัรา 

ดอกเบีย้
คงที ่

 ไมม่อีตัรา 

ดอกเบีย้ 

 รวม 

    

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ย 

มลูคา่ยุตธิรรม - 

 

- 

 

3,426,490,785.77  3,426,490,785.77 

เงนิฝากธนาคาร 126,889,616.92  -  -  126,889,616.92 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ -  -  87,999.56  87,999.56 

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 

หนว่ยลงทนุ - 

 

- 

 

1,021,666.30 

 

1,021,666.30 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  5,045,363.20  5,045,363.20 

หนี้สนิอืน่ -  -  187,659.92  187,659.92 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสุทธ ิณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 

 มอีตัราดอกเบีย้ 

ปรบัขึน้ลงตาม 

อตัราตลาด 

 มอีตัรา 

ดอกเบีย้
คงที ่

 ไมม่อีตัรา 

ดอกเบีย้ 

 รวม 

    

สนิทรัพยท์างการเงนิ       

เงนิลงทนุแสดงดว้ย 

มลูคา่ยุตธิรรม - 

 

- 

 

3,106,568,552.24  3,106,568,552.24 

เงนิฝากธนาคาร 196,433,375.11  -  -  196,433,375.11 

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและ 

ดอกเบีย้ - 

 

- 

 

2,094,821.83 

 

2,094,821.83 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ -  -  5,369,304.28  5,369,304.28 

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ -  -  9,286,716.62  9,286,716.62 

เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 

หนว่ยลงทนุ - 

 

- 

 

684,543.97 

 

684,543.97 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  4,990,451.36  4,990,451.36 

หนี้สนิอืน่ -  -  63,045.76  63,045.76 
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ความเสีย่งดา้นเครดติ   

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นเครือ่งมอืทาง
การเงนิ เนื่องจากกองทุนมลีูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ กองทุน
จงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสนิทรัพย์ทางการเงนิหรือหนี้สนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนัน้จงึไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิทที่ออกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของ 
ผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสัมพันธก์ับความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจายประเภท
เงนิลงทนุ และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

7. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

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 ่30 มถินุายน 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

1 ก.ค. 63 บมจ. อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์ 1 9 0 0 - 

1 ก.ค. 63 บมจ. สงิห ์เอสเตท 1 12 0 1 วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ี

1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายศริพิงษ์ อุน่ทรพันธุ ์
เนื่องจากเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 
75% 
วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 ก.ค. 63 บมจ. บซีพีจี ี 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. การบนิกรุงเทพ 1 9 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

3 ก.ค. 63 บมจ. น้ํามันพชืไทย 1 10 0 1 วาระที ่8  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ก.ค. 63 บมจ. ไทยรปีระกนัชวีติ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 15 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ราช กรุ๊ป 1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่12 เม.ย. 62  
งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

10 ก.ค. 63 บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์
พาวเวอร ์

1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 งดออกเสยีง 
วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 1 11 1 1 วาระที ่5.4.0.0 ไมอ่นุมัต ินาวาอากาศโทหญงิ  
ศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา เนือ่งจากเขา้ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทในปี 2562 นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ 1 12 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

14 ก.ค. 63 บมจ. สามารถเทลคอม 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ก.ค. 63 บมจ. แพรนดา้ จวิเวลรี ่ 1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

16 ก.ค. 63 บมจ. วนีไิทย 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายพจน์ วเิทตยนตรกจิ 
เนื่องจากในปี 2562 เขา้ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

17 ก.ค. 63 บมจ. บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส 1 9 0 2 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่26 เม.ย. 62  
งดออกเสยีง 
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 ก.ค. 63 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 13 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆถา้ม ีงดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 ก.ค. 63 บมจ. ซาบนี่า 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 Disapprove Suchanya 
Thanalongkorn due to not meeting the 
required attendance for Board of Directors' 
meetings 
วาระที ่8 Other Matters งดออกเสยีง 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

24 ก.ค. 63 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ก.ค. 63 บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1 15 0 0 - 

30 ก.ค. 63 บมจ. น้ําประปาไทย 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซยี พลัส 1 6 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ก.ค. 63 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 1 12 1 1 วาระที ่5.2.0.0 Dissaprove Afzal Bin Abdul 
Rahim as director due to lower than required 
meeting attendance 
วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 1 9 2 1 วาระที ่5.1.0.0 ไมอ่นุมัต ินายหลี ่หลง เทา เนื่องจาก
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายเชน ฟง ลอง เนื่องจาก
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

7 ส.ค. 63 บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 1 12 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ส.ค. 63 บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ 1 9 1 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายเพตเตอร ์บอเร่  
เฟอรเ์บริด์ เนื่องจากเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท
นอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่8 อนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับบรษัิท  
งดออกเสยีง 

16 ก.ย. 63 บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 1 14 0 1 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ต.ค. 63 บมจ. แม็คกรุ๊ป 1 11 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 ธ.ค. 63 บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์
พาวเวอร ์

1 3 0 1 วาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ ถา้ม ีงดออกเสยีง 

25 ม.ีค. 64 บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

29 ม.ีค. 64 บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 1 9 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 ม.ีค. 64 บมจ. อนิทัช โฮลดิง้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

31 ม.ีค. 64 บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 1 9 0 0 - 

2 เม.ย. 64 บมจ. บา้นป ูเพาเวอร ์ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 เม.ย. 64 บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 1 9 0 1 วาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 เม.ย. 64 บมจ. ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

2 เม.ย. 64 บมจ. ราช กรุ๊ป 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

7 เม.ย. 64 บมจ. ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี 1 13 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 64 บมจ. แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ี

1 10 0 1 วาระที ่8 อืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 64 บมจ. บางจาก คอรป์อเรชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 64 บมจ. ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม 1 10 0 1 วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

8 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1 12 0 0 - 

8 เม.ย. 64 บมจ. น้ําประปาไทย 1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บมจ. บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส 1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 1 14 0 1 วาระที ่10 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

9 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1 10 0 1 วาระที ่7 พจิารณําเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ําม)ี งดออกเสยีง 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

9 เม.ย. 64 บมจ. ปตท. 1 9 0 1 วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

12 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1 15 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 64 บมจ. การบนิกรุงเทพ 1 11 0 1 วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

19 เม.ย. 64 บมจ. ผลติไฟฟ้า 1 11 0 1 วาระที ่8 การพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 64 บมจ. เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 1 15 0 1 วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

20 เม.ย. 64 บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์
พาวเวอร ์

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 64 บมจ. แพรนดา้ จวิเวลรี ่ 1 10 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

21 เม.ย. 64 บมจ. ศภุาลัย 1 9 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บมจ. บางกอกแรน้ช ์ 1 8 0 2 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่21 พ.ค. 63  
งดออกเสยีง 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 1 10 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

22 เม.ย. 64 บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

22 เม.ย. 64 บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1 11 0 0 - 

22 เม.ย. 64 บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 1 20 0 1 วาระที ่8 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บมจ. ผลติภัณฑต์ราเพชร 1 11 0 1 วาระที ่9 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

23 เม.ย. 64 บมจ. อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์ 1 11 0 0 - 

23 เม.ย. 64 บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ 1 11 0 1 วาระที ่10 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บมจ. น้ํามันพชืไทย 1 11 0 1 วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

23 เม.ย. 64 บมจ. ไทยวา 1 10 0 2 วาระที ่1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 งดออกเสยีง 
วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม ถา้ม ี 
งดออกเสยีง 

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

26 เม.ย. 64 บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 1 10 0 1 วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

26 เม.ย. 64 บมจ. ฐติกิร 1 11 0 1 วาระที ่9 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

27 เม.ย. 64 บมจ. บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์ 1 11 0 1 วารที ่9 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

27 เม.ย. 64 บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 1 11 0 1 วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ 1 14 0 1 วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ(ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

27 เม.ย. 64 บมจ. สามารถเทลคอม 1 15 0 1 วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

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

28 เม.ย. 64 บมจ. หลักทรัพย ์เอเซยี พลัส 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ที่
เชญิ

ประชมุ 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนนุ คดัคา้น งดออก
เสยีง 

28 เม.ย. 64 บมจ. ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1 10 2 1 วาระที ่5.2.0.0 ไมอ่นุมัต ินายปณิต ตลุยวั์ฒนจติ 
กลับเขา้มาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ เนื่องจากเขา้
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75% 
วาระที ่5.5.0.0 ไมอ่นุมัต ิม.ล. ประสบชัย เกษมสันต ์ 
กลับเขา้มาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ เนื่องจากเขา้
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทนอ้ยกวา่ 75%  
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

28 เม.ย. 64 บมจ. กรุงเทพประกันชวีติ 1 11 0 1 วาระที ่8 เนื่องจากเป็นการพจิารณาวาระอืน่ๆ 

29 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา 1 11 0 1 วาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 เม.ย. 64 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 1 11 0 1 วาระที ่8 ตอบขอ้สอบถาม งดออกเสยีง 

30 เม.ย. 64 บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

30 เม.ย. 64 บมจ. ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนด์
คอนสตรัคชัน่ 

1 10 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 

25 ม.ิย. 64 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์ 2 1 0 1 เรือ่งอืน่ๆ งดออกเสยีง 

19 ก.ค. 64 บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 1 18 0 1 วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update, SMS  
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด  Conference Call, Adhoc Update SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด  Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด  Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันทีร่วบรวมขอ้มลู 14 กรกฎาคม 2564 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

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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