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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน (B-INFRA) 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดอืนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในชว่งครึง่เดอืนแรกแตะระดับ 
Bear market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงตน้ปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึน้ไดใ้นช่วงครึง่หลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัย
กดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสงูในรอบหลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิที่
เขม้งวดเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในชว่งที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ด ีตลาดก็เริม่รับรูปั้จจัยดา้น
นโยบายการเงนิที่เขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อที่เร ิม่ชะลออัตราการปรับขึน้ลง ส่งผลใหต้ลาด
โดยรวมปิดทรงตัวไดใ้นเดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ที่เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึน้สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ที่
ต่ําลง ในระยะขา้งหนา้ ผลกระทบของเงนิเฟ้อต่อกําไรบรษัิทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และ
ประเด็นการถดถอยของเศรษฐกจิ ยังคงปัจจัยสําคัญทีจ่ะสง่ผลตอ่การลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

 ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยูเครน-รัสเซยีที่ยืดเยื้อ การคว่ําบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจีน 
เป็นปัจจัยที่ซ้ําเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อที่มใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน้ํามันทีย่นืระดับสูงและ
ราคาอาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพิ่มขึน้ ก็เป็นปัจจัยลดทอนกําลังซื้อและการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐนั้น การฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกจิทีข่ ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในชว่งทีผ่่านมา มแีนวโนม้ถูกชะลอจากการเร่งปรับ
ขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยูโรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี 
ยังคงมแีนวโนม้ไดร้ับผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจนี การใชม้าตรการ Zero-COVID ในชว่งทีผ่่านมา
นัน้ สง่ผลกระทบตอ่ภาคการบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสดุ จํานวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจนีไดล้ดลงแลว้ แต่สถานการณ์
ในจีนจงึยังเป็นปัจจัยที่ตอ้งตดิตาม โดยถา้หากควบคุมไดด้ตี่อเนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและ
การคลัง ตา่งจากเศรษฐกจิสหรัฐฯและยโูรโซน โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ทําให ้
ประเด็นภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็นความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึ
ระดับอัตราเงนิเฟ้อที่ชะลอความรอ้นแรงลง ก็อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศต่างๆ และเลีย่งการเขา้สู่
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคม โดยเศรษฐกจิไทยอยู่ในโหมดของการฟ้ืนตัว หนุน
โดยการบรโิภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถงึภาคการสง่ออกทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากประเทศคู่คา้ทีฟ้ื่นตัว
กอ่นและค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง อย่างไรก็ด ีGDP ปี 2565 เริม่ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กนอ้ย จากปัจจัยมหภาค ทัง้โมเมนตัม 
ของเศรษฐกจิโลก และระดับราคาสนิคา้บรกิารที่สงูขึน้ฉุดกําลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศ ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของภาคท่องเทีย่วจาก
ฐานต่ําจากการเปิดรับนักทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยไดไ้มม่ากก็นอ้ยในปีนี้ 

ในเดอืนนี้ นักลงทุนต่างชาต ิยังคงซือ้สทุธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่6 ที ่2 หมืน่ลา้นบาท เป็นอกีปัจจัยหนุน
ตลาดหุน้ไทยใหป้รับตัวไดด้กีว่าและปิดทรงตัวได ้0.3% YTD เทียบกับตลาดหุน้โลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธก์าร
ลงทุนยังคง Selective ในหุน้ที่ผลประกอบการมีแนวโนม้การฟ้ืนตัวที่ดีข ึน้ตามการเปิดประเทศ ซึง่ระดับ Valuation นัน้นับว่า
ไม่ไดถู้ก แต่ก็ไม่ถงึกับแพงมากและยังระมัดระวังต่อบรษัิทที่มคีวามเสีย่งต่อตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งจับ
ตาปัจจัยความเปลีย่นแปลงเชงิมหภาคซึง่อาจจะทําใหใ้หหุ้น้ของบรษัิทกลุ่มนี้ที่ปรับตัวลงในชว่งกอ่นหนา้ กลับมาฟ้ืนตัวไดใ้น
อนาคต 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 7 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กองทุน B-INFRA มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ
ณ วันที ่6 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 2,108.91 ลา้นบาท หรอื 33.0475 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลัง 
ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.57 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  32.6950   32.2243   31.7757   33.0863   30.3049   18.4956  

ผลการดําเนนิงานของ B-INFRA 3.07 4.57 6.07 0.61 2.14 6.18 

เกณฑม์าตรฐาน3 2.47 4.22 8.35 2.96 4.38 6.40 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

11.534 10.984 11.40 18.86 16.04 15.59 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.794 11.214 11.14 19.58 16.36 15.68 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   2,112,691,863.67  100.18  

หุน้สามญั       

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) 
 

27,245,125.00  1.29  

วสัดุกอ่สรา้ง       

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

23,485,360.00  1.11  

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

80,297,600.00  3.81  

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

97,509,384.00  4.62  

พลงังานและสาธารณูปโภค       

บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

52,857,500.00  2.51  

บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 6,423,461.80  0.30  

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

27,479,250.00  1.30  

บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

18,106,920.00  0.86  

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

41,362,510.00  1.96  

บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

12,696,593.00  0.60  

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

74,450,870.00  3.53  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

76,035,190.00  3.61  

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

58,296,105.00  2.76  

บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 
 

53,340,250.00  2.53  

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

99,554,350.00  4.72  

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

13,373,472.00  0.63  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

   53,352,000.00   2.53  

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

   13,198,500.00   0.63  

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   70,323,350.00   3.33  

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) 
 

   19,003,120.00   0.90  

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

   28,165,575.00   1.34  

บรษัิท อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

 4,598,685.00   0.22  

บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) 
 

   62,500,500.00   2.96  

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   15,146,780.00   0.72  

บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

   16,656,480.00   0.79  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

 8,858,039.58   0.42  

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   20,055,362.00   0.95  

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 
 

   44,078,440.00   2.09  

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

   18,749,320.00   0.89  

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

   70,102,940.00   3.32  

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

   39,028,265.10   1.85  

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

   47,755,750.00   2.26  

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

   24,994,652.00   1.19  

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

   71,620,160.00   3.40  

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

   10,526,352.00   0.50  

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

   19,566,160.00   0.93  

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

   15,284,892.00   0.72  

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
 

   14,619,780.00   0.69  

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

 2,757,584.00   0.13  

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   52,417,618.00   2.49  

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

   12,793,632.00   0.61  

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   21,250,175.10   1.01  

ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   53,083,201.38   2.52  

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 136,431,400.00   6.47  

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

   27,182,160.00   1.29  

บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

   48,459,060.00   2.30  

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

   40,920,630.00   1.94  

บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 6,620,760.00   0.31  

บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 
 

   40,601,799.00   1.93  

บรษัิท อาร ์ซ ีแอล จํากัด (มหาชน) 
 

619,500.00   0.03  

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) 
 

   52,628,950.65   2.50  

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ       

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

603,414.40   0.03  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน       

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล -  4,182,060.00   0.20  

พนัธบตัร       

ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  9,987,617.85   0.47  

เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -  9,912,610.63   0.47  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -  141,540,647.18   6.71  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)    2,108,907,732.86  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)    33.0475  

 
 

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 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื
บรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

9.91 0.46 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดว่าจะลงทนุ 
ในเดอืนพฤษภาคม 2565 

- - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-INFRA | 8 
 

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 10,000,000.00 9,987,617.85 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 3,245,830.23 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 138,294,816.95 

4. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 9,912,610.63 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหน้ีแตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชําระหน้ีไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 2,189,966,355.38 บาท) 1,947,948,534.23 

  เงนิฝากธนาคาร 156,828,711.59 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 435,608.23 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 13,385,645.70 

     รวมสนิทรัพย ์ 2,118,598,499.75 

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,673,082.30 

  หนี้สนิอืน่ 111,048.51 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 5,739,041.29 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 167,594.79 

     รวมหนี้สนิ 9,690,766.89 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 2,108,907,732.86 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 638,143,157.30 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 1,169,203,228.86 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 301,561,346.70 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 2,108,907,732.86 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 63,814,315.7296 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 33.0475 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           
  หุน้สามญั (99.24%)           

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (1.38%)           
        บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) (1.38%)     1,379,500.00   26,900,250.00 

          26,900,250.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (10.26%)           
        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (1.17%)   3,074,000.00   22,747,600.00 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (4.12%)     218,200.00   80,297,600.00 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (4.97%) 
  3,428,600.00   96,857,950.00 

          199,903,150.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (27.39%)           
        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) (2.71%)     4,228,600.00   52,857,500.00 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.33%)     683,347.00   6,423,461.80 
        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.41%)  796,500.00   27,479,250.00 

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) (0.93%)     1,547,600.00   18,106,920.00 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (2.12%)     2,569,100.00   41,362,510.00 
        บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) (0.64%)     2,382,100.00   12,506,025.00 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) (3.81%)     869,800.00   74,150,450.00 
        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (3.90%) 7,961,800.00   76,035,190.00 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (2.99%) 1,233,780.00   58,296,105.00 
        บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) (2.74%) 2,133,610.00   53,340,250.00 

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (5.11%)     2,672,600.00   99,554,350.00 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (0.69%) 5,970,300.00   13,373,472.00 

          533,485,483.80 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (15.96%)           

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (2.74%) 256,500.00   53,352,000.00 
        บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) (0.65%) 1,885,500.00   12,632,850.00 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (3.61%) 1,580,300.00   70,323,350.00 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จํากัด (มหาชน) (0.97%)     1,638,200.00   18,839,300.00 
        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (1.45%)     398,100.00   28,165,575.00 

        บรษัิท อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (0.24%)    786,100.00   4,598,685.00 
        บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) (3.21%)     1,096,500.00   62,500,500.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.78%)    2,503,600.00   15,146,780.00 
        บรษัิท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (0.85%)   2,582,400.00   16,527,360.00 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.45%)    1,368,037.00   8,755,436.80 
        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.03%)     4,378,900.00   20,055,362.00 

          310,897,198.80 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(23.55%)           
        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จํากัด (มหาชน) (2.23%)   2,248,900.00   43,403,770.00 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) (0.96%)     2,568,400.00   18,749,320.00 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (3.60%)   6,203,800.00   70,102,940.00 
        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (2.00%)   7,947,500.00   38,942,750.00 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (2.44%)     769,000.00   47,485,750.00 
        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (1.28%)  1,644,385.00   24,994,652.00 

        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.58%)     7,784,800.00   69,673,960.00 
        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (0.54%)  2,370,800.00   10,526,352.00 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (1.00%)     1,493,600.00   19,566,160.00 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.78%)    4,867,800.00   15,284,892.00 
        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (0.73%)  2,320,600.00   14,155,660.00 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) (0.14%)     1,428,800.00   2,757,584.00 
        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (2.54%) 14,724,050.00   49,472,808.00 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) (0.66%)     4,504,800.00   12,793,632.00 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.07%) 6,738,600.00   20,754,888.00 

          458,665,118.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(18.07%)           

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากัด (มหาชน) (2.73%)     17,577,219.00   53,083,201.38 
        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (7.00%) 2,051,600.00   136,431,400.00 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (1.40%)     2,384,400.00   27,182,160.00 
        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2.49%)  5,982,600.00   48,459,060.00 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (2.10%) 4,623,800.00   40,920,630.00 

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (0.34%)  312,300.00   6,620,760.00 
        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) (2.02%)     6,733,300.00   39,389,805.00 

          352,087,016.38 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (2.63%)           
        บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) (2.63%)     1,751,700.00   51,237,225.00 

          51,237,225.00 

  รวมหุน้สามญั         1,933,175,441.98 

  พนัธบตัร (0.51%)           

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (0.51%)           
        งวดที ่8/364/64 (0.51%)   04/08/2022 10,000,000.00   9,987,617.85 

          9,987,617.85 

  รวมพนัธบตัร         9,987,617.85 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (0.21%)       

    บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั (0.21%)           
        กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล (0.21%) 296,600.00   4,182,060.00 

          4,182,060.00 

  รวมหน่วยกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน         4,182,060.00 

  ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(0.03%)           

    ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(0.03%)           
        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.03%)     59,744.00   603,414.40 

          603,414.40 

  รวมใบสําคญัแสดงสทิธ ิ         603,414.40 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         1,947,948,534.23 

รวมเงนิลงทุน         1,947,948,534.23 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 32,822,437.05 

  รายไดด้อกเบีย้ 173,856.96 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 32,996,294.01 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 16,973,912.26 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 339,478.28 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 1,357,912.97 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 38,091.88 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 160,377.56 

     รวมคา่ใชจ่้าย 18,869,772.95 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 14,126,521.06 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 28,996,961.58 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 43,748,937.33 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไมเ่กดิขึน้ 72,745,898.91 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 86,872,419.97 

หัก ภาษีเงนิได ้ 19,488.99 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 86,852,930.98 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,863.47 0.744 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 317.27 0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,269.08 0.060 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 2,335.97 0.110 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 192.47  0.009  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 17,642.28 0.827 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR =  694,268,448.88  

   2,132,437,585.55  

   

PTR = 0.33 
 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซื้อขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทนุ เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากวา่ระหว่างผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 19.03 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 12.72 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 9.60 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 8.95 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 6.04 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 5.75 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 5.37 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 5.25 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 4.93 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.42 

11 อืน่ๆ 17.94 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 2,499,487.17  บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สิน้สดุ ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 
(Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่7 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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

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


