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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล 

  กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนในเดอืนกันยายน ดัชน ีMSCI World Index ปรับตัวลดลง 4.3% นําโดยตลาดหุน้ในประเทศที่
พัฒนาแลว้อย่างสหรัฐฯและยุโรป จากการขายหุน้เพื่อลดความเสีย่งของนักลงทุนต่อภาวะเงนิเฟ้อทีสู่งและการลดความผ่อนคลาย
ของนโยบายการเงนิของ Fed โดยในการประชมุเดอืนกันยายน คณะกรรมการ Fed ไดม้กีารปรับเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อและคาดการณ์
ดอกเบีย้นโยบายทีเ่ร็วขึน้เล็กนอ้ย และสง่สัญญาณทีช่ัดเจนมากขึน้ในการเริม่ทํา QE Taper ในการประชมุครัง้ถัดไป สง่ผลกระทบ
ตอ่ตลาดการเงนิทําใหอั้ตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯปรับตัวขึน้จากกอ่นการประชมุที ่1.3% มาอยูท่ีร่าว 1.5% ในชว่ง
ปลายเดอืน ซึง่สง่ผลต่อการประเมนิระดับ Valuation โดยเฉพาะสําหรับหุน้เตบิโตสงู ขณะเดยีวกัน แรงกดดันดา้นเงนิเฟ้อไดส้ะทอ้น
ผา่นตน้ทนุวัตถดุบิทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทในหลายอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยราคาสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิยังทรงตัวในระดับสงูเพราะ
ยังไมส่ามารถเพิม่ Supply ไดใ้นระยะเวลาอันสัน้ และปัญหา Supply Chain ทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ แมจ้ะมสีญัญาณทีด่ขี ึน้ แตก็่ยัง
ใชเ้วลานานกว่าจะกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิทําใหแ้รงกดดันเงนิเฟ้อน่าจะยังคงกดดันผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนไปอกีระยะหนึง่ 

 ดา้นการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกยังคงฟ้ืนตัว แตเ่ป็นอัตราทีช่ะลอลงเนื่องจากการแพร่ระบาดเพิม่ขึน้ของ COVID-19 แมว้่า
หลายประเทศจะมีการแจกจ่ายวัคซนีใหป้ระชากรจํานวนมากแลว้ก็ตาม โดยดัชนี Composite PMI ของสหรัฐฯและยุโรปนัน้ปรับตัว
ลดลงมากกว่าคาด และตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (US Non-farm payrolls) ซึง่เพิม่ขึน้ต่ําสุดในรอบ 7 เดอืน 
แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบกอ่นทีอ่่อนแรงลงมากขึน้ ซึง่เศรษฐกจิทีช่ะลอตัวลงในขณะทีอั่ตราเงนิเฟ้อยังอยู่ระดับสงู 
ทําใหเ้กดิความกังวลต่อภาวะ Stagflation ซึง่ไมเ่ป็นผลดตี่อตลาดหุน้ 

 ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวลดลงนอ้ยกว่าตลาดหุน้โลก ลดลง 2.0% โดยเศรษฐกจิไทยอยูใ่นภาพทีเ่ร ิม่ฟ้ืนตัว จากการผ่อน
คลายมาตรการของรัฐบาล หลังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดใหช้ะลอตัวลงได ้หนุนการทยอยเปิดเศรษฐกจิและแผนการรับ
นักทอ่งเทีย่วในลําดับถัดไป ในเดอืนนี้ นักลงทนุต่างชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยเป็นเดอืนทีส่อง ที ่1.1 หมืน่ลา้นบาท จากเดอืนก่อน
หนา้ที ่5.4 พันลา้นบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน้ไดด้ ีไดแ้ก่ กลุ่มธนาคาร หนุนโดยหลายปัจจัยบวกจากการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิ Yield พันธบัตรสหรัฐฯทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ และปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากการปรับโครงสรา้งธรุกจิ และกลุม่อตุสาหกรรมทีป่รับดี
ขึน้รองลงมาไดแ้ก ่กลุ่มสือ่สาร กลุ่มพลังงานทีเ่กีย่วขอ้งกับน้ํามันและโรงกล่ัน เป็นตน้ ขณะทีก่ารกลับมาเปิดเศรษฐกจิของไทยจะ
ชว่ยหนุนแนวโนม้ผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนในระยะขา้งหนา้ 

 แมว้่าปัจจัยภายนอกประเทศที่เคยจะส่งผลเชงิบวกจะเริม่แผ่วลงไป แต่ปัจจัยภายในที่ดขี ึน้ การกลับมาเปิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากทางภาครัฐฯหลังการขยายเพดานหนี้สาธารณะ จะชว่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยในช่วง
ฟ้ืนตัวในระยะขา้งหนา้ได ้กลยุทธก์ารลงทุนในช่วงนี้ ยังใหน้ํ้าหนักกับหุน้ในภาคการเงนิ และพลังงาน ตามปัจจัยบวกที่กล่าวไป
ขา้งตน้ รวมทัง้กลุ่มธุรกจิทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการเปิดกจิกรรมเศรษฐกจิในประเทศ ขณะทีใ่หค้วามระมัดระวังมากขึน้กับบรษัิทที่จะ
ถูกกดดันจากตน้ทุนวัตถุดบิทีเ่พิม่ขึน้และไม่สามารถปรับราคาขายขึน้เพื่อชดเชยได ้(หรอืเพิง่มกีารปรับราคาขายไปก่อนหนา้แลว้) 
จะมคีวามเสีย่งตอ่อัตรากําไรทีล่ดลงในชว่ง 2-3 ไตรมาสขา้งหนา้   

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่7 ตุลาคม 2563 ถงึวันที ่6 ตุลาคม 2564 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ
ณ วันที ่6 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 11,001.53 ลา้นบาท หรอื 48.5834 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังใน
รอบระยะเวลาหนึง่ปีคดิเป็น 22.40%  

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจํากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่  
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับชําระเต็มมลูค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

 

 
 
 
 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถินุายน 2552 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 2 พฤษภาคม 2549 

3. นายเจฟ สธุโีสภณ 27 ธันวาคม 2555 

4. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

 
 
  

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 
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ขอ้มลูกองทนุ 

  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล เป็นกองทุนซึง่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดร้ับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากผูล้งทุนท่ัวไปในประเทศ โดยมีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 กองทุนเนน้การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแ์ละมปัีจจัยพืน้ฐานดซีึง่ผูจั้ดการกองทุนคาดหมายว่าจะใหผ้ลตอบแทนรวมสงูสดุ 10 อันดับแรก โดยจะลงทุน
ในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทุนของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให ้
ความเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทุนใน (Derivatives) และ (Structured Note) 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล ตามขอ้บังคับทีกํ่าหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะทําหนา้ที่
เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุและควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการอยา่งใกลช้ดิ 
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 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี  

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

1) การยกเลกิหลักเกณฑ์
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

1) ยกเลกิการจํากัดการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
ไมว่า่จะเป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกัน 

2) ยกเลกิการดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
การจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลกิ
การรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และการแกไ้ข
สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุกรณีถอืหน่วยลงทนุเกนิ
ขอ้จํากัด 

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุยังคงถกูจํากัดการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
โดยไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในสว่น
ทีถ่อืเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

16 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

2) การทํารายการซือ้ การขายคนื 
และการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางการทํารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่
อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3) การรับชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ และการชําระเงนิ 
คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

เพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และชอ่งทางการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ เชน่ E-
Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ 
เพือ่รองรับการใหบ้รกิารในอนาคต และเพือ่อํานวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

4) การดําเนนิการของบรษัิท
จัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืให ้
ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ทัง้นี ้ภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตเุลกิกองทนุรวม 

1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 25641 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 63 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.ย. 61 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 59 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 54 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 48.1582 47.9740 38.8625 51.1043 41.8004 16.4192 

ผลการดําเนนิงานของ BTP -1.23 -0.85 22.40 -2.36 2.62 11.21 

เกณฑม์าตรฐาน3 2.08 2.99 33.56 0.17 4.79 9.24 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 12.324 13.324 16.27 18.86 16.26 15.78 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 11.824 12.044 15.86 19.59 16.39 16.16 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน  
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2564 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ      11,020,936,070.14           100.18  

  หุน้สามญั       

    ธนาคาร       

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) -             269,576,265.00                2.45  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน)           1,014,625,000.00                9.22  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

            971,976,500.00                8.83  

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

            983,715,025.00                8.94  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

            630,179,657.00                5.73  

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน)              976,917,700.00               8.88  

        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) -          1,029,414,988.00                9.36  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) -             961,870,350.00                8.74  

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด(มหาชน) 
 

            961,528,960.00                8.74  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

            175,353,024.00                1.59  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

         1,085,902,650.00                9.87  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

            984,108,750.00                8.95  

  ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

    ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

            333,193,839.00                3.03  

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย -             279,986,903.00                2.54  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    
  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -              76,357,178.56                0.69  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -             286,229,280.58                2.60  

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   11,001,527,379.18 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   48.5834 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย จัดทําขึน้
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
เทา่เทยีมกัน การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 

CG Scoring  ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 

หมายถงึ ด ี(Good)   

 

หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 

หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 25641 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 279.97 2.60 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

176.35 1.64 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2564 - - 

   1  วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2564 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้

ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 

 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/10/21 AAA 100,000,000.00 100,000,000.00 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 07/10/21 AAA 60,000,000.00 60,000,000.00 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 14/10/21 AAA 70,000,000.00 69,994,764.78 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 21/10/21 AAA 50,000,000.00 49,992,138.22 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 465,324.36 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 285,763,956.22 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 76,357,178.56 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 

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 (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายใน

ระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 170,915.74 1.500 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 3,418.31 0.030 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 13,673.26 0.120 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 5,803.56 0.051 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 63,678.78 0.559 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 2,816.95 0.025 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 196,627.82 1.726 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียม 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคํานวณ 

2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเท่ากับรอ้ยละ 0.01 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  
PTR = 20,956,150,670.81 

 11,393,221,294.25 

  
PTR = 1.84 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทนุทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุ
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ ในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 18.04 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 14.14 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 12.02 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 10.38 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 7.99 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 5.90 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5.15 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 4.48 

9 บรษัิทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3.95 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 3.74 

11 อืน่ๆ 14.21 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 68,136,294.11 บาท 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และงบการเงนิ 
รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงทศพล 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ และ
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์
สทุธสํิาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบัญชทีีสํ่าคัญ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิของกองทนุเปิดบัวหลวงทศพล ณ วันที ่6 ตลุาคม 2564 ผลการดําเนนิงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธสํิาหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏบัิตทิางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของ
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
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุในการดําเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกับการดําเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทนุหรอืหยดุดําเนนิงานหรอืไม่สามารถดําเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี
ซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันวา่การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ
ทีม่ีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได ้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิ
ของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได ้
หลักฐานการสอบบัญชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบ
ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชสํีาหรับการดําเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชทีีไ่ดร้ับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสัยอย่างมนัียสําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนนิงานตอ่เนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้ับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทนุตอ้งหยดุการดําเนนิงานตอ่เนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทํ่าใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 

 
 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
กรุงเทพฯ 25 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี6 ตลุาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สนิทรัพย์ 6

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 3, 4, 5 10,658,349,611.00   9,961,254,479.47     

เงนิฝากธนาคาร 5 177,066,403.42       405,184,325.36        

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 5 375,479.27             5,497,659.78           

จากการขายเงนิลงทนุ 191,284,428.50       392,308,017.21        

รวมสนิทรัพย์ 11,027,075,922.19   10,764,244,481.82   

หนสีนิ 6

เจา้หนี

จากการซอืเงนิลงทนุ -                        83,268,498.30         

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 6,139,852.05           5,362,086.21           

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 18,761,112.87         18,172,139.67         

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 56,321.89               51,225.87               

หนสีนิอนื 591,256.20             273,803.79              

รวมหนสีนิ 25,548,543.01         107,127,753.84        

สนิทรัพยส์ทุธิ 11,001,527,379.18   10,657,116,727.98   

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,264,459,210.42    2,711,756,762.24     

กําไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 6,283,079,815.65    7,938,177,394.94     

กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 2,453,988,353.11    7,182,570.80           

สนิทรัพยส์ทุธิ 11,001,527,379.18   10,657,116,727.98   

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 48.5834                  39.2996                  

จํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 226,445,921.0415    271,175,676.2237    

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
BTP l 16



กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 ตลุาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธนาคาร 269,576,265.00       2.53

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 242,861,500  269,576,265.00           2.53

พาณชิย์ 1,014,625,000.00    9.52

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 16,234,000   1,014,625,000.00        9.52

วสัดกุอ่สรา้ง 1,955,691,525.00    18.35

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 2,460,700     971,976,500.00           9.12

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 30,037,100   983,715,025.00           9.23

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,636,512,345.00    24.74

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) 43,460,666   630,179,657.00           5.91

บรษัิท พลงังานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 16,147,400   976,917,700.00           9.17

บรษัิท ปตท. นํามันและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) 36,764,821   1,029,414,988.00        9.66

เงนิทนุและหลกัทรพัย์ 961,870,350.00       9.02

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) 27,880,300   961,870,350.00           9.02

การแพทย์ 961,528,960.00       9.02

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 42,925,400   961,528,960.00           9.02

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 175,353,024.00       1.65

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 43,190,400   175,353,024.00           1.65

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 1,085,902,650.00    10.19

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 16,835,700   1,085,902,650.00        10.19

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 984,108,750.00       9.23

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 15,437,000   984,108,750.00           9.23

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 10,045,168,869.00  94.25

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
BTP l 17



กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 ตลุาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - W4 20,193,566   191,838,877.00           1.80

บรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) - W5 20,193,566   141,354,962.00           1.32

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 333,193,839.00       3.12

พนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดท ี10/364/63 - CB21O07A 07/10/64 100,000        100,000,000.00           0.94

งวดท ี27/91/64 - CB21O07B 07/10/64 60,000          60,000,000.00             0.56

งวดท ี28/91/64 - CB21O14A 14/10/64 70,000          69,994,764.78             0.66

งวดท ี29/91/64 - CB21O21A 21/10/64 50,000          49,992,138.22             0.47

รวมพนัธบตัร 279,986,903.00       2.63

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 9,950,459,996.27 บาท) 10,658,349,611.00  100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 ตลุาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ธนาคาร 643,991,400.00     6.47

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 9,869,600   643,991,400.00        6.47

พาณชิย์ 1,889,634,200.00 18.97

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 16,107,500 966,450,000.00        9.70

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 21,469,400 923,184,200.00        9.27

วสัดกุอ่สรา้ง 1,897,299,800.00 19.05

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 2,608,500   905,149,500.00        9.09

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 27,182,200 992,150,300.00        9.96

พลงังานและสาธารณูปโภค 2,792,782,550.00 28.03

บรษัิท พลงังานบรสิทุธ ิจํากดั (มหาชน) 24,374,800 950,617,200.00        9.54

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 28,645,300 945,294,900.00        9.49

บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน 10,904,200 896,870,450.00        9.00

การแพทย์ 949,397,880.00     9.53

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 49,191,600 949,397,880.00        9.53

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 132,371,610.00     1.33

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 5,585,300   132,371,610.00        1.33

ขนสง่และโลจสิตกิส์ 747,911,115.00     7.51

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 78,315,300 747,911,115.00        7.51

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 9,053,388,555.00 90.89

หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน

หุน้สามญั

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 377,561      13,214,635.00          0.13

รวมหลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน 13,214,635.00       0.13

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ

ณ วนัท ี6 ตลุาคม 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชอืหลกัทรัพย์ วนัครบอายุ จํานวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิลงทนุ

(บาท)

พนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

งวดท ี22/182/63 - CB20D03B 03/12/63 50,000       49,963,328.29          0.50

งวดท ี9/364/62 - CB20N05A 05/11/63 45,000       44,982,487.64          0.45

งวดท ี31/91/63 - CB20N05C 05/11/63 170,000      169,933,842.19        1.71

งวดท ี19/182/63 - CB20N12A 12/11/63 30,000       29,985,968.34          0.30

งวดท ี32/91/63 - CB20N12B 12/11/63 130,000      129,938,483.92        1.31

งวดท ี34/91/63 - CB20N26B 26/11/63 40,000       39,973,852.72          0.40

งวดท ี17/182/63 - CB20O29A 29/10/63 330,000      329,903,062.73        3.31

งวดท ี30/91/63 - CB20O29B 29/10/63 100,000      99,970,263.64          1.00

รวมพนัธบตัร 894,651,289.47     8.98

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 10,750,313,953.58 บาท) 9,961,254,479.47 100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 ตลุาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้ 3

รายไดเ้งนิปันผล 292,322,507.27      275,966,695.00       

รายไดด้อกเบยี 5 3,337,132.40          13,970,168.85         

รวมรายได ้ 295,659,639.67      289,936,863.85       

คา่ใชจ้า่ย 3

คา่ธรรมเนยีมการจัดการ 5 182,879,836.72      191,738,877.09       

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 3,657,596.62          3,834,777.56          

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 14,630,386.92        15,339,110.10         

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 131,000.00            131,200.00             

คา่ใชจ้า่ยอนื 5 8,977,725.88          7,983,278.04          

รวมคา่ใชจ้า่ย 210,276,546.14      219,027,242.79       

รายไดส้ทุธิ 85,383,093.53 70,909,621.06

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิเีกดิขนึจากเงนิลงทนุ 864,680,596.93      (2,418,635,600.42)   

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิยัีงไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 1,496,949,088.84   (802,639,431.13)     

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทเีกดิขนึและทยัีงไมเ่กดิขนึ 2,361,629,685.77 (3,221,275,031.55)

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 2,447,012,779.30   (3,150,365,410.49)   

หัก ภาษีเงนิได ้ 3 (206,996.99)           (273,823.69)            

การเพมิขนึ(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหักภาษีเงนิได ้ 2,446,805,782.31 (3,150,639,234.18)

บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
BTP l 21



กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

งบแสดงการเปลยีนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ

สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี6 ตลุาคม 2564

2564 2563

การเพมิขนึ(ลดลง)สทุธขิองสนิทรัพยส์ทุธจิาก

การดําเนนิงาน 2,446,805,782.31   (3,150,639,234.18)

การเพมิขนึของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 1,686,709,388.04   3,444,286,512.47    

การลดลงของทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (3,789,104,519.15) (2,716,179,823.31)

การเพมิขนึ(ลดลง)ของสนิทรัพยส์ทุธใินระหวา่งปี 344,410,651.20      (2,422,532,545.02)   

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 10,657,116,727.98  13,079,649,273.00  

สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัปลายปี 11,001,527,379.18 10,657,116,727.98

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี 271,175,676.2237   256,424,357.5533   

บวก : หน่วยลงทนุทขีายในระหวา่งปี 37,210,318.7437    77,162,606.3095     

หัก : หน่วยลงทนุทรัีบซอืคนืในระหวา่งปี (81,940,073.9259) (62,411,287.6391)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 226,445,921.0415   271,175,676.2237   

บาท

หน่วย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี  
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กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่6 ตุลาคม 2564 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (“กองทุน”) จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมือ่วันที ่7 ตุลาคม 2537 มเีงนิทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้น
หน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมบีรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บรษัิทจัดการ”) เป็น
ผูจั้ดการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยจะลงทุนในตรา
สารทุนของบรษัิทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง
กองทนุ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารหนี้และเงนิฝาก  

กองทนุมนีโยบายไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ 

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

อยา่งไรก็ตาม การนําแนวปฏบัิตทิางบัญชมีาถอืปฏบัิตใินปีปัจจุบัน ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงนิของ
กองทุน 

งบการเงนิของกองทุนไดจั้ดทําเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจัดทํางบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิที่ไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทนุไดจั้ดทํางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั 

เงนิลงทนุ 

เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุธิรรม ณ วันทีก่องทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขาย
ครัง้ลา่สดุ ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- หลักทรัพยไ์ม่จดทะเบยีนทีเ่ป็นตราสารทุนที่ไม่มตีลาดซือ้ขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่ประมาณขึน้ โดย
ผูจั้ดการกองทนุ ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร 

- หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี้ แสดงดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมโดยใชร้าคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีวั่ดคา่เงนิลงทนุ 

- กองทุนใชว้ธิรีาคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ ซึง่มอีายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตัง้แต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จําหน่ายอยา่งเป็นสาระสําคัญ 

กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงนิลงทนุใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจะรับรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 

ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจํ่าหน่ายใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 
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การรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

รายไดเ้งนิปันผลรับรูเ้ป็นรายไดนั้บแตวั่นทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ  

รายไดด้อกเบีย้รับรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคํานงึถงึอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

ส่วนเกนิและส่วนต่ํามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ ซึง่ยอดที่ตัดจําหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายไดด้อกเบีย้ 

คา่ใชจ่้ายรับรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมือ่มกีารจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้ับกับมูลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนจะรับรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทนุ 

ภาษีเงนิได ้

กองทุนเสียภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหัก
รายจ่าย  

การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิัติทางบัญช ีฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการในการจัดทํางบการเงนิจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชจีะบันทกึโดยวธิเีปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป 

4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดดั้งนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซือ้เงนิลงทนุ 21,294,658,964.19  24,190,400,190.78 

ขายเงนิลงทนุ 22,961,150,670.81  23,814,347,382.17 

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกจิระหว่างกันที่สําคัญกับบรษัิทจัดการ และกจิการอืน่ซึง่มีผูถ้ือหุน้และ/หรือกรรมการ
เดยีวกันกับบรษัิทจัดการและกองทนุ รายการทีสํ่าคัญดังกล่าวสําหรับปีสิน้สดุวันที ่6 ตลุาคม 2564 และ 2563 มีดังตอ่ไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด     

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 182,879,836.72  
    

191,738,877.09   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

- ในฐานะผูค้า้หลักทรัพย ์      

ซือ้เงนิลงทนุ 564,545,603.35  383,882,995.65   ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 659,599,330.80  429,793,558.10   ราคาตลาด 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดด้อกเบีย้ 13,055.73         53,425.42   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 14,630,386.92  15,339,110.10   ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 591,125.19      478,818.68   ราคาตลาด 

คา่ธรรมเนียมบรกิารอืน่ๆ 1,218,398.96    1,378,320.86   ราคาตลาด 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)     

คา่นายหนา้ 7,075,337.07  2,435,679.25   ตามอัตราทีค่ดิกับลูกคา้ท่ัวไป 

กองทนุอืน่ทีบ่รหิารโดย บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด   

ซือ้เงนิลงทนุ 129,919,998.40  -  ราคาตลาด 

ขายเงนิลงทนุ 404,794,032.65  399,722,384.00   ราคาตลาด 

 
 

ณ วันที ่6 ตลุาคม 2564 และ 2563 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคัญกับกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ดังนี้                                                                                                                                            

 บาท 

 2564  2563 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจัดการคา้งจ่าย 17,466,200.17  
      

17,133,085.03  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    

เงนิฝากธนาคาร 6,601,769.04  9,217,650.30  

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 3,407.37         3,549.30  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 806,895.95      559,316.12  

    

6. การเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมลูค่ายตุธิรรม 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วันทีวั่ดมลูคา่ กองทนุใชร้าคา
เสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบัิตทิางบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่มี
ลักษณะเดยีวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ี่เกีย่วขอ้งกับ
สนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวัดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมือทางการเงนิทีวั่ดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดับขอ้มลูสามารถแสดงไดดั้งนี ้

- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกัน (ขอ้มลูระดับที ่1) 

- ขอ้มูลอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดับที ่1 ทีส่ามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคํ่านวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพยนั์น้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดับที ่2) 

- ขอ้มูลสําหรับสนิทรัพยห์รือหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มลูระดับที ่3) 

 บาท 

 ณ วันที ่6 ตลุาคม 2564 

 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 10,045,168,869.00  333,193,839.00  -  10,378,362,708.00 

ตราสารหนี้ -  279,986,903.00  -  279,986,903.00 

 
 

 บาท 

 ณ วันที ่6 ตลุาคม 2563 

 ระดับที ่1  ระดับที ่2  ระดับที ่3  รวม 

สนิทรัพย ์        

ตราสารทนุ 9,053,388,555.00  13,214,635.00  -  9,066,603,190.00 

ตราสารหนี้ -  894,651,289.47  -  894,651,289.47 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นัน้ประกอบดว้ย ตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนที่มีสภาพคล่องที่ซือ้ขายในตลาดที่จัดตัง้ขึน้
อยา่งเป็นทางการ กองทนุจะไมป่รับราคาทีอ่า้งองิสําหรับเครือ่งมอืเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงนิซึง่ซือ้ขายในตลาดที่ไม่ไดถู้กพจิารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดที่มี
การอา้งองิไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกําหนดราคาทีเ่ป็นทางเลอืกซึง่ไดร้ับการสนับสนุน
จากขอ้มูลที่สังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และตราสารหนี้ภาครัฐทีอ่ยูใ่นกลุม่ระดับลงทนุ 

ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลําดับชัน้ของมูลคา่ยตุธิรรม 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบี้ยคือความเสีย่งที่มูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

ตารางตอ่ไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกองทุน ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการ
เงนิของกองทนุตามมลูคา่ยตุธิรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่6 ตลุาคม 2564 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ       
เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่า
ยตุธิรรม -  -  10,658,349,611.00  10,658,349,611.00 

เงนิฝากธนาคาร 177,066,403.42  -  -  177,066,403.42 

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ -  -  375,479.27  375,479.27 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ -  -  191,284,428.50  191,284,428.50 

หนีส้นิทางการเงนิ        
เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 
หนว่ยลงทนุ -  -  6,139,852.05  6,139,852.05 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  18,761,112.87  18,761,112.87 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -  -  56,321.89  56,321.89 

หนี้สนิอืน่ -  -  591,256.20  591,256.20 

 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่6 ตลุาคม 2563 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

สนิทรัพยท์างการเงนิ       
เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูค่า
ยตุธิรรม -  -  9,961,254,479.47  9,961,254,479.47 

เงนิฝากธนาคาร 405,184,325.36  -  -  405,184,325.36 
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและ
ดอกเบีย้ -  -  5,497,659.78  5,497,659.78 

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ -  -  392,308,017.21  392,308,017.21 

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ -  -  83,268,498.30  83,268,498.30 
เจา้หนี้จากการรับซือ้คนื 
หนว่ยลงทนุ -  -  5,362,086.21  5,362,086.21 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  18,172,139.67  18,172,139.67 
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 บาท 

 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิณ วันที ่6 ตลุาคม 2563 

 มอัีตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
อัตราตลาด 

 มอัีตรา 
ดอกเบีย้

คงที ่

  
ไมม่อัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 

รวม     

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -  -  51,225.87  51,225.87 

หนี้สนิอืน่ -  -  273,803.79  273,803.79 
 

ความเสีย่งดา้นเครดติ   

กองทุนมีความเสีย่งดา้นเครดติที่อาจเกดิจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเครื่องมอื
ทางการเงนิ เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยท์างการเงนิดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ 
กองทนุจงึไมค่าดวา่จะไดร้ับความเสยีหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสนิทรัพย์ทางการเงนิหรือหนี้สนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดังนัน้จงึไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น 
ความเสีย่งดา้นตลาด 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนดังกล่าว
ขึน้อยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิททีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิของผู ้
ออกตราสารว่ามคีวามสัมพันธก์ับความผันผวนของตลาดมากนอ้ยเพยีงใดอันอาจทําใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงได ้

การบรหิารความเสีย่ง 

กองทุนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การกระจาย
ประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทนุ 

7. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินี้ไดร้ับการอนุมัตใิหอ้อกโดยผูม้อํีานาจของกองทนุเมือ่วันที ่25 ตลุาคม 2564 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2564 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
  หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2564 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

วนัที ่
ใชส้ทิธ ิ

บรษิทัทีไ่ปใชส้ทิธ ิ จํานวน
คร ัง้ 

ทีเ่ชญิ
ประชุม 

จํานวนคร ัง้ทีล่งมต ิ
ตามวาระการประชุม 

บนัทกึเหตผุลกรณีไมเ่ห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

สนบัสนุน คดัคา้น งดออก
เสยีง 

30 ม.ีค. 64 บมจ. เอสซจี ีแพคเกจจิง้  1 10 0 0 - 

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

2 เม.ย. 64 บมจ. บา้นปู  1 9 0 2 วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2563 งดออกเสยีง  
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

5 เม.ย. 64 บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล  1 9 0 1 วาระที ่6 ปรกึษากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

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

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

23 เม.ย. 64 บมจ. พลังงานบรสิทุธิ ์ 1 12 0 0 - 

23 เม.ย. 64 บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 1 18 0 1 วาระที ่15 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

23 เม.ย. 64 บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  1 9 0 1 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี งดออกเสยีง  

9 ส.ค. 64 บมจ. บา้นปู  2 1 3 1 คัดคา้นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกหุน้เพิม่ทนุ
และ warrant, งดออกเสยีงวาระอืน่ๆ 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่6 ตลุาคม 2564 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Reserch 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวม 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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