รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล
BTP
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565

สารบ ัญ
ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

6

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก ทีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

7

งบการเงิน

8

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

15

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง

16

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

17

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงทศพล (BTP)
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อทีย
่ น
ื ระดับสูง และท่าทีรวมถึงคาดกาณ์การ
ดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เข ้มงวดมากขึน
้ ขณะที่สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยือ
้
่ งต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข ้างหน ้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% โดยเร่งตัวใน
ล ้วนเป็ นความเสีย
ครึง่ เดือนหลัง โดยแม ้ว่า Fed จะได ้ปรั บขึน
้ อัต ราดอกเบี้ย ไปในเดือ นมีน าคม และส่งสัญ ญาณการปรั บ ขึน
้ อั ตราดอกเบีย
้ อย่ า ง
ต่อ เนื่ อ งในปี 2565-2566 แล ้ว ตลาดเริม
่ คาดการณ์ ม ากขึน
้ ว่ า Fed อาจต ้องปรั บ ขึน
้ ดอกเบี้ย มากกว่ า 0.25% ในหลายครั ้ง
ติดต่อกันข ้างหน ้า แม ้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให ้การขึน
้ ดอกเบีย
้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุน
บางส่วนยัง คงมีค วามกัง วลต่อแนวโน ้มการขยายตั วของเศรษฐกิจ สะท ้อนผ่า นความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี
ที่ ล ดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ ข อง Bond yield สหรั ฐ ฯ ซึ่ง บ่ ง ชี้ถ ึง ความเสี่ย งให เ้ ศรษฐกิจ สหรั ฐ ฯ เข า้ สู่ ภ าวะ
Recession ได ้ในอนาคต ส่ง ผลให ้นั ก ลงทุน มีก ารลดการทุน ในสิน ทรัพ ย์เสี่ย งลงในช่ว งที่ผ่า นมา รวมถึง ปั จ จั ย จากภาวะอั ตรา
ดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท ้จริง (Real Yield) ทีป
่ รับตัวขึน
้ ต่อเนื่องจนใกล ้กลับมาเป็ นบวกแล ้ว ก็เป็ นอีกปั จจัยทีก
่ ระตุ ้นให ้เม็ดเงินไหลออกจาก
่ ง สะท ้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯ ทีแ
สินทรัพย์เสีย
่ ข็งค่ามากทีส
่ ด
ุ ในรอบ 2 ปี
ด ้านเศรษฐกิจโลกนั น
้ เผชิญปั จจัยลบต่างๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียทีย
่ ังคงยืดเยือ
้ ส่งผลกระทบต่อห่วง
่
่ มโยงทาง
โซ่อุป ทานด ้านการผลิต ทํ า ให ้ราคาสิน ค ้าโภคภั ณฑ์ห ลายรายการปรับ ตั ว ขึน
้ โดยเศรษฐกิจ ยูโ รโซนซึง มีค วามเชือ
่ มั่นผู ้บริโภคทีป
เศรษฐกิจมากทีส
่ ด
ุ โดยเฉพาะการนํ าเข ้าพลังงาน โดยดัชนีความเชือ
่ รับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้ อทีพ
่ ุ่งสูง 7.4%
YoY ในเดือนมีนาคม ขณะทีด
่ ้านสหรัฐฯ นั น
้ เผชิญกับภาวะเงินเฟ้ อทีป
่ รับสูงขึน
้ ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้ อทั่วไปเดือน มีนาคม
ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทําให ้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข ้างหน ้าเช่นกัน ด ้านเศรษฐกิจจีน ยังเผชิญ
กับการใช ้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดย
การรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึง่ ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม ้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึน
้
่ งต่อ การลงทุนในสินทรั พย์เ สี่ย ง
รวมทัง้ อาจมีมาตรการช่วยเหลือ ผู ้ประกอบการเป็ นบางส่ว นก็ ตาม ทัง้ หมดนี้ล ้วนเป็ นความเสีย
่ ว่าตลาดจะยังเผชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึง่ ซึง่
ถึงแม ้ว่าราคาหุ ้นทีป
่ รับตัวลดลงมาแล ้วจะมีความน่าสนใจมากขึน
้ แต่เชือ
ขึน
้ กับปั จจัยรายบริษัททีจ
่ ะสามารถรับมือกับปั จจัยลบเหล่านี้ได ้ดีเพียงใด ซึง่ ในช่วงนี้เป็ นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตร
มาส 1 ปี 2565 น่าจะทําให ้เห็นความชัดเจนได ้มากขึน
้
ด ้านตลาดหุ ้นไทย ปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิ ดลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน ้ม
ฟื้ นตั ว ตามลํ า ดั บ หนุ น โดยกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่ ก ลั บ เข ้าสู่ ภ าวะปกติม ากขึน
้ และการผ่ อ นปรนมาตรการรั บ
นั กท่องเที่ยว โดยประเด็นเงินเฟ้ อนั น
้ ไทยเริม
่ ได ้รับผลกระทบมากขึน
้ สะท ้อนผ่านเงินเฟ้ อทั่วไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY
ื้ สุทธิตลาดหุ ้นไทยลดลง เหลือ 7.89 พันล ้านบาท เป็ นการซือ
้
หนุนโดยราคาพลังงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สูง ในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซอ
สุทธิต่อเนื่องแต่เป็ นมูลค่าน ้อยสุดใน 5 เดือนทีผ
่ ่านมา ซึง่ ด ้วยดัชนีตลาดหุ ้นไทยทีป
่ รับตัวลดลงค่อนข ้างน ้อยเทียบกับตลาดหุ ้น
อืน
่ ๆ ในประเทศพัฒนาแล ้ว อาจจะทําให ้ความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมือ
่ เทียบกับช่วงต ้นปี ทีผ
่ า่ นมา แม ้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่
ในตลาดหุ ้นไทยจะได ้รั บ ผลกระทบที่จํ า กั ด จากเศรษฐกิจ โลกที่อ่ อ นตั ว ลงก็ ต าม การลงทุน หุ ้นไทยในช่ว งนี้ จึง ต ้องเป็ นการ
Selective อย่างยิง่ ในหุ ้นที่มีแนวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกิน ไป ซึง่ ในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความ
ชัด เจนของระดั บ ผลกระทบของการปรั บ ขึน
้ ของต ้นทุน ที่มีต่อ ผลประกอบการมากขึน
้ ซึง่ จะทํ า ให ้ตลาดอาจจะมีก ารปรั บ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมทีล
่ งทุน จากกลุม
่ ที่ Outperform ในช่วงต ้นปี อย่างกลุม
่ Reopening ไปยังกลุม
่ Consumer มากขึน
้
ิ สุท ธิ ณ วัน ที่
สํา หรับ การลงทุนตัง้ แต่วัน ที่ 7 ตุล าคม 2564 ถึง วัน ที่ 6 เมษายน 2565 กองทุน BTP มีมูล ค่า ทรัพย์ส น
6 เมษายน 2565 เท่า กั บ 10,407.00 ล ้านบาท หรือ 48.8467 บาทต่อ หน่ ว ยลงทุน และมีผ ลการดํ า เนิน งานย ้อนหลั ง ในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน คิดเป็ น 2.96%
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือหน่ วยลงทุน ทุก ท่านที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่ นว่า บริษั ทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 25651
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
30 ธ.ค. 64

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 64

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 64

ตงแต่
ั้
29 มี.ค. 62

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 60

ตงแต่
ั้
30 มี.ค. 55

48.7736

47.5682

47.9740

49.5700

44.8062

22.6932

ผลการดําเนินงาน
ของ BTP

0.41

2.96

2.09

-0.40

1.79

7.99

เกณฑ์มาตรฐาน3

3.20

6.71

9.90

4.28

4.67

6.89

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

12.784

11.594

12.45

18.88

16.17

15.48

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

11.954

11.124

11.56

19.54

16.34

15.72

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท)

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

วันทําการสุดท ้ายของเดือน

2

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

3

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

4

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG
Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

10,425,353,396.59

100.18

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)

859,605,200.00

8.26

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

961,236,900.00

9.24

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

691,016,720.00

6.64

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

923,519,810.00

8.87

บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน)

863,682,519.49

8.30

1,037,643,200.00

9.97

780,741,725.00

7.50

961,652,570.00

9.24

1,009,346,125.00

9.70

1,043,806,500.00

10.03

-

119,988,483.96

1.15

-

509,500,432.80

4.90

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

375,385.47

0.00

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

663,237,824.87

6.37

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

เงินทุนและหล ักทร ัพย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เงินติดล ้อ จํากัด (มหาชน)

-

บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ตว๋ ั เงินคล ัง
กระทรวงการคลัง
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

10,407,001,331.29
48.8467
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คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ข
ี องบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วน
ได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
่ รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจําปี 2564
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 25651
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

439.66

4.20

0.38

0.00

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนเมษายน 2565

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

1

วันทําการสุดท ้ายของเดือน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

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

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

12/04/22

AAA

100,000,000.00

99,993,616.46

2. ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

27/04/22

AAA

20,000,000.00

19,994,867.50

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/04/22

AAA

20,000,000.00

20,000,000.00

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/05/22

AAA

50,000,000.00

49,972,398.81

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/06/22

AAA

170,000,000.00

169,824,979.15

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/06/22

AAA

80,000,000.00

79,908,969.45

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/07/22

AAA

190,000,000.00

189,794,085.39

8. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

(8,385,151.46)

9. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

671,622,976.33

บมจ.ธนาคารยูโอบี จํากัด

-

-

AAA

-

375,385.47

10. เงินฝากธนาคาร

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

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระ
หนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

อั น ดั บ ความน่ า เชื่อ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเ ครื่อ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จํ า แนกความแตกต่า งของคุณ ภาพของอั น ดั บ ความ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 9,673,613,499.09 บาท)

9,740,720,652.26

เงินฝากธนาคาร

706,281,859.45

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

338,083,313.56

ลูกหนี้จากดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

21,350,167.68
10,806,435,992.95

ิ
หนีส
้ น
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่
้ เงินลงทุน
เจ ้าหนี้จากการซือ
เจ ้าหนี้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สุทธิ

17,798,018.29
554,047.01
367,632,377.01
13,450,219.35
399,434,661.66
10,407,001,331.29

สินทร ัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

2,130,541,563.89

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

5,761,143,239.52

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

2,515,316,527.88

สินทร ัพย์สุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกจําหน่ายแล ้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สท
ุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

10,407,001,331.29
213,054,156.3887
48.8467
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ (93.54%)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง (18.69%)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (8.82%)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (9.87%)

2,244,400.00

859,605,200.00

33,146,100.00

961,236,900.00
1,820,842,100.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค (25.29%)
บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน) (7.06%)

7,301,200.00

688,138,100.00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (9.43%)

18,193,300.00

918,761,650.00

บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค ้าปลีก จํากัด (มหาชน) (8.80%)

33,596,921.00

856,721,485.50
2,463,621,235.50

เงินทุนและหล ักทร ัพย์ (18.67%)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ค เซอร์วส
ิ เซ็ส จํากัด (มหาชน) (10.65%)
บริษัท เงินติดล ้อ จํากัด (มหาชน) (8.02%)

13,011,200.00

1,037,643,200.00

20,681,900.00

780,741,725.00
1,818,384,925.00

บรรจุภ ัณฑ์ (9.81%)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (9.81%)

16,054,300.00

955,230,850.00
955,230,850.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์ (10.36%)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) (10.36%)

21,823,700.00

1,009,346,125.00
1,009,346,125.00

ขนส่งและโลจิสติกส ์ (10.72%)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (10.72%)

15,463,800.00

1,043,806,500.00
1,043,806,500.00

รวมหุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ

9,111,231,735.50
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่ หล ักทร ัพย์
ชือ

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

พ ันธบ ัตร (5.23%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.23%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 4/364/64 (0.21%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 7/91/65 (0.51%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 12/91/65 (1.74%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 13/91/65 (0.82%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
งวดที่ 14/91/65 (1.95%)

07/04/2022

20,000,000.00

20,000,000.00

19/05/2022

50,000,000.00

49,972,398.81

23/06/2022

170,000,000.00

169,824,979.15

30/06/2022

80,000,000.00

79,908,969.45

07/07/2022

190,000,000.00

189,794,085.39
509,500,432.80

รวมพ ันธบ ัตร

509,500,432.80

ตว๋ ั เงินคล ัง (1.23%)
กระทรวงการคล ัง (1.23%)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM) 1/180/65 (1.03%)

12/04/2022

100,000,000.00

99,993,616.46

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM) 2/182/65 (0.21%)

27/04/2022

20,000,000.00

19,994,867.50
119,988,483.96

รวมตว๋ ั เงินคล ัง

119,988,483.96

ิ ในประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

9,740,720,652.26

รวมเงินลงทุน

9,740,720,652.26
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
้ สุดว ันที่ 6 เมษายน 2565
สําหร ับระยะเวลาหกเดือน สิน
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได ้จากเงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
้
รวมรายได ้จากการลงทุน

31,750,883.99
1,760,253.20
33,511,137.19

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

84,381,956.88

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

1,687,639.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

6,750,556.46

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช ้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

61,943.22
6,170,426.73
99,052,522.48
(65,541,385.29)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ ทัง้ สิน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึน
้
การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได ้
หัก ภาษีเงินได ้
การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงานห ักภาษีเงินได้

767,754,265.65
(640,782,461.56)
126,971,804.09
61,430,418.80
102,244.03
61,328,174.77
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงว ันที่ 6 เมษายน 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

78,861.64

0.748

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,577.23

0.015

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

6,308.93

0.060

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

5,036.29

0.048

25,988.19

0.247

823.09

0.008

92,607.19

0.878

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

2
3

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
ข้อมูลอ ัตราสว
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงว ันที่ 6 เมษายน 2565
PTR

=

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

9,121,670,128.28
10,542,746,429.18

PTR
หมายเหตุ :

=

0.87

้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ํามาคํานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณ
้ ทรัพ ย์ส น
ิ กับ ผลรวมของมูล ค่า การขายทรัพ ย์ส น
ิ ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบระยะเวลา
จากมูล ค่า ที่ตํ่า กว่า ระหว่า งผลรวมของมูล ค่า การซือ
ิ สุทธิเฉลีย
บัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงว ันที่ 6 เมษายน 2565
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

15.44

2

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

14.35

3

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

12.86

4

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

8.18

5

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

6.42

6

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

6.11

7

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

5.97

8

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

5.69

9

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

4.66

10

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

3.98

11

อืน
่ ๆ

16.34
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 27,807,361.31 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหกเดือน
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จํากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานั กงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 6 เมษายน 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงว ันที่ 6 เมษายน 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 8 เมษายน 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

