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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย (B-THAICG) 

 กองทนุรวมบัวหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย (B-THAICG) เป็นหนึง่ในกองทุนทีถ่อืกําเนดิจากแนวคดิการลงทนุอยา่งย่ังยนื 
โดยจะเลือกลงทุนในบรษัิทที่มีการกํากับดูแลกจิการที่ดี ไดร้ับการจัดอันดับธรรมาภบิาล (CG Rating) ของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตัง้แต่ 4 ดาวขึน้ไป และไดร้ับการรับรองตามโครงการแนวร่วมภาคปฏบัิตภิาคเอกชนไทย 
ต่อตา้นคอร์รัปชั่น (CAC) นอกจากนั้น เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงคเ์พื่อยกระดับ
ตลาดทุนไทยในเรื่องธรรมมาภิบาล ส่งเสรมิการทําธุรกจิที่คํานึงถึงการดูแลสังคม สิง่แวดลอ้ม และการต่อตา้นคอร์รัปชั่น  
รณรงค์ใหม้ี การดําเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและผูเ้กี่ยวขอ้ง (Stakeholders) ดังนั้น คณะกรรมการโครงการเพื่อ 
ธรรมาภบิาลไทยซึง่ ประกอบไปดว้ยตัวแทนจากบรษัิทจัดการลงทุน 11 บรษัิทร่วมกันกําหนดหลักเกณฑคั์ดเลอืกหลักทรัพยแ์ละ
แนวทางการลงทนุ เป็นมาตรฐานเดยีวกัน ผูล้งทนุจงึมั่นใจไดว้า่เงนิลงทนุของท่านจะมโีอกาสไดร้ับผลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงใน
ระยะยาว และยังได ้มสีว่นร่วมในการชว่ยสังคมใหด้ขี ึน้ในระยะยาวอกีดว้ย โดยบรษัิทจัดการจะร่วมบรจิาคผ่านค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ในอัตรา 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรยีกเก็บจากกองทุน ใหกั้บหน่วยงานทีส่ง่เสรมิธรรมาภบิาลไทย และหรอื
หน่วยงานที่ส่งเสรมิการ ต่อตา้นคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมี
คณะกรรมการร่วมเป็นผูพ้จิารณาการบรจิาค 

 คณะกรรมการโครงการเพือ่ธรรมาภบิาลไทย ไดพ้จิารณาอนุมัตเิงนิเพือ่สนับสนนุโครงการ สิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
เป็นจํานวน 13 โครงการ จํานวนเงนิรวม 44.16 ลา้นบาท กองทุนบัวหลวงตระหนักเสมอว่า การสง่เสรมิธรรมาภบิาลและต่อตา้น
คอรร์ัปชั่นนัน้ มใิชห่นา้ทีข่องภาครัฐแต่เพยีงกลุ่มเดยีว แต่เป็นหนา้ที่อันพงึกระทําของพวกเราทุกคน และสามารถเริม่ทําเองได ้
ทันทตีามแตกํ่าลังของตน 

 สําหรับภาพรวมของตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่นืระดับสงู และทา่ที
รวมถงึคาดกาณ์การดําเนินนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) ที่เขม้งวดมากขึน้ ขณะที่สงครามยูเครนและ
รัสเซยีที่ยังคงยืดเยื้อ ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลง
มากถงึ 8% โดยเร่งตัวในครึง่เดอืนหลัง โดยแมว้่า Fed จะไดป้รับขึน้อัตราดอกเบีย้ไปในเดอืนมนีาคม และสง่สัญญาณการปรับ
ขึน้อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แลว้ ตลาดเริม่คาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบี้ยมากกว่า 
0.25% ในหลายครัง้ติดต่อกันขา้งหนา้ แมว้่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ใหก้ารขึน้ดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิก็ตาม แต่นักลงทุนบางสว่นยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield 
curve ที่อายุมากกว่า 3 ปีทีล่ดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆคู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึง่บ่งชีถ้งึความเสีย่งใหเ้ศรษฐกจิ
สหรัฐฯ เขา้สูภ่าวะ Recession ไดใ้นอนาคต สง่ผลใหนั้กลงทนุมกีารลดการทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในชว่งทีผ่า่นมา รวมถงึปัจจัย
จากภาวะอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Real Yield) ที่ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยที่กระตุน้ใหเ้ม็ด
เงนิไหลออกจากสนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯทีแ่ข็งค่ามากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบตา่งๆ อาทเิชน่ สงครามระหวา่งยเูครนและรัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ สง่ผลกระทบต่อ
หว่งโซอุ่ปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑห์ลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มคีวามเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคทีป่รับตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงู 7.4% YoY 
ในเดือนมีนาคม ขณะที่ดา้นสหรัฐฯ นั้น เผชญิกับภาวะเงนิเฟ้อที่ปรับสูงขึน้ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือนมีนาคม
ขยายตัว 8.5% YoY สงูสดุในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกจิมโีอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เชน่กัน ดา้นเศรษฐกจิจนี ยังเผชญิ
กับการใชม้าตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบรกิารและภาคการผลติ  
โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจนี ซึง่ยังมคีวามไม่แน่นอนสงู แมว้่าทางการจนีจะมสีัญญาณนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายมากขึน้ 
รวมทัง้อาจมีมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง 
ถงึแมว้่าราคาหุน้ที่ปรับตัวลดลงมาแลว้จะมีความน่าสนใจมากขึน้ แต่เชือ่ว่าตลาดจะยังเผชญิกับความผันผวนไปอกีระยะหนึ่ง  
ซึง่ขึน้กับปัจจัยรายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหล่านี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในชว่งนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับ
ไตรมาส 1/2565 น่าจะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้ 

 ดา้นตลาดหุน้ไทยปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดอืนเมษายน โดยเศรษฐกจิไทยมีแนวโนม้
ฟ้ืนตัวตามลําดับ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศที่กลับเขา้สู่ภาวะปกตมิากขึน้ และการผ่อนปรนมาตรการรับนักท่องเที่ยว 
โดยประเด็นเงนิเฟ้อนัน้ ไทยเริม่ไดร้ับผลกระทบมากขึน้ สะทอ้นผ่านเงนิเฟ้อท่ัวไปไตรมาส 1 ที่สงู 4.75% YoY หนุนโดยราคา
พลังงานทีเ่พิม่ขึน้สูง ในเดอืนนี้นักลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยลดลงเหลอื 7.89 พันลา้นบาท เป็นการซือ้สทุธติ่อเนื่อง
แต่เป็นมูลค่านอ้ยสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึง่ดว้ยดัชนีตลาดหุน้ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนขา้งนอ้ยเทียบกับตลาดหุน้อื่นๆ ใน
ประเทศพัฒนาแลว้ อาจจะทําใหค้วามน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงตน้ปีที่ผ่านมา แมว้่าธุรกจิส่วนใหญ่ใน
ตลาดหุน้ไทยจะไดร้ับผลกระทบที่จํากัดจากเศรษฐกจิโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุน้ไทยในช่วงนี้ จงึตอ้งเป็นการ Selective 
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อย่างยิง่ในหุน้ที่มแีนวผลประกอบการดแีละราคาไม่แพงจนเกนิไป ซึง่ในชว่งไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนของ
ระดับผลกระทบของการปรับขึน้ของตน้ทุนที่มตี่อผลประกอบการมากขึน้ ซึง่จะทําใหต้ลาดอาจจะมกีารปรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ลงทนุ จากกลุม่ที ่Outperform ในชว่งตน้ปี อยา่งกลุม่ Reopening ไปยังกลุม่ Consumer มากขึน้ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที่ 31 มนีาคม 2565 กองทุน B-THAICG มีมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 248.98 ลา้นบาท หรือ 9.2837 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดําเนินงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 2.36 

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ 
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั 
  
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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รายงานความคบืหนา้การสนบัสนุนโครงการเพือ่ธรรมาภบิาลไทย  

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุนวันที่ 4 ตุลาคม 2560 จนถงึวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการโครงการเพื่อธรรมาภบิาลไทย  
ไดพ้จิารณาอนุมัตกิารสนับสนุนโครงการ จํานวน 13 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงนิ 44,164,960 บาท โดยสรุปดังนี้ 

 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

1. โครงการ เกมเพือ่การเรยีนรู ้
การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ 
(Corrupt the Game) 
สําหรับเยาวชนในโรงเรยีน 

มุง่เนน้การสือ่สารปัญหาและผลกระทบ
ของคอรร์ัปชัน่เกดิขึน้ภายใตค้วามร่วมมอื 
ระหว่างมูลนธิเิพือ่คนไทยและโอเพ่นดรมี 
ซึง่การเผยแพรเ่กมจะทําผ่าน 1) การฝึก 
อบรมในกลุม่โรงเรยีนนําร่อง และ  
2) การเผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องเกม 
เพือ่ใหโ้รงเรยีนอืน่ๆ นอกกลุม่โรงเรยีน
นําร่องสามารถนํา toolkit ไปตดิตัง้และ
เริม่ตน้การเรยีนการสอนไดด้ว้ยตัวเอง 

4,500,000  คัดเลอืกโรงเรยีนนําร่อง 100 
โรงเรยีน โรงเรยีนละ 200 คน  
รวม 20,000 คน 

2.  โครงการ CAC SME 
Certification 

เป็นโครงการต่อยอดจาก CAC ซึง่เป็น
การขยายขอบขา่ยใหค้รอบคลุมกลุม่
ธรุกจิ SME โดยโครงการจะชว่ยให ้
บรษัิท SME มนีโยบาย ระบบควบคมุ
ภายใน และขอ้ปฏบัิตทิีด่เีพือ่ชว่ยป้องกัน
การใหส้นิบน โดยเริม่ตน้จากบรษัิท
ขนาดใหญท่ีไ่ดร้ับการรับรอง CAC แลว้
ชกัชวนบรษัิท SME คูค่า้ทีอ่ยูใ่น Suppy 
Chain เดยีวกันมาเขา้ร่วมโครงการนี้  

1,761,000  บรษัิท SME ที่เ่ขา้ร่วมโครงการ
จํานวน 57 บรษัิท  
บรษัิท SME ที่ม่นีโยบาย ระบบ
ควบคุมุ และขอ้ปฎบัิตทิี่ด่ ีและ 
ผา่นการรับรองจํานวน 28 บรษัิท  
มพีนักงานที่ไ่ดเ้ขา้อบรมผา่นระบบ 
E-learning จํานวน 1,176 คน 

3. โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ
ใหข้อ้ตกลงคุณุธรรม 
(Integrity Pact Capacity 
Development) 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ป้องกันการทุจรติคอรร์ัปชัน่ในภาครัฐ 
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนและ 
เพิม่ขดีความสามารถการทํางานของ
ภาคประชาสงัคม ใหส้ามารถพัฒนาการ
ทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และ
ใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มูลสําหรับการทํางาน
ของผูส้งัเกตการณ์อสิระ (Independent 
Observer) 

4,500,000  มผีูเ้ขา้ร่วมหลักสูตูร Independent 
Observer Program (IOP) 
จํานวน 293 คน มผีูส้งัเกตการณ์
อสิระเขา้ร่วมโครงการ 188 คน 

4. โครงการ ปฏบัิตกิารหมาเฝ้า
บา้น (ACT WATCHDOG) 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ป้องกันการเกดิทจุรติคอรร์ัปชัน่และการ
ปลกูฝังธรรมาภบิาลในภาครัฐ และภาค
ประชาสงัคม ในการเชือ่มโยง จัดการ 
และวเิคราะหช์ดุขอ้มลูทีม่คีวามสําคัญ
ตอ่การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ เพือ่สนับสนุน
การทํางานของสือ่มวลชน ภาคประชา
สงัคม และประชาชน รวมถงึเพือ่เพิม่
มาตรฐานความโปร่งใสในสงัคมผา่นการ
ทํางานร่วมกันแบบภาคเีครอืข่าย 

2,133,900  
 

อาสาสมัครจากการจัดกจิกรรม
อบรมเพื่อ่พัฒนารูปแบบการสื่อ่สาร 
ที่ม่มีาตรฐาน จํานวน 80 คน 
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 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

5. โครงการ Big Open Data 
เพื่อ่การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ัปชั่น (ประเทศไทย) 
ร่วมมอืกับภาคเีครอืขา่ยในการพัฒนา 
“ACT Ai เครือ่งมอืสูโ้กง” แพลตฟอรม์
ทีร่วบรวมขอ้มลูโครงการจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐเอาไว ้เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ ี
สว่นร่วมเขา้ไปตดิตามตรวจสอบ 

6,009,720  
 

ผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ACT Ai  
จํานวน 7,379 Users ผูเ้ขา้ชม
ระบบ “จับโกงงบ COVID ดว้ย 
ACT Ai จํานวน 1,729 Users 

6. โครงการ บัตรคะแนนชุมุชน 
(Community Scorecard)  
ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพือ่ 
สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุม่ลูกเหรยีง) 
Community Scorecard เป็นเครือ่งมอื
ทีพ่ัฒนาศักยภาพในชมุชนเพือ่สง่เสรมิ
การมสีว่นร่วมของคนในชมุชน ในการ
ประเมนิมาตราฐานการบรกิารของภาครัฐ 
ในการเปิดโอกาสใหค้นในชมุชนไดม้ี
สทิธมิเีสยีง เป็นเครือ่งมอืทีใ่หช้าวบา้น
แกปั้ญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เป็น
การแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารของภาครัฐ
และการบรกิารสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

1,743,150  
 

ประชาชนใน 10 พื้น้ที่ใ่ชเ้ครือ่งมอื 
Community Scorecard ทีใ่ห ้
ประชาชนไดแ้สดงความคดิเห็น
เรื่อ่งการใหบ้รกิาร และโครงการ
ของหน่วยงาน ภาครัฐ อย่าง
สรา้งสรรค ์จํานวน 100 คน 

7. โครงการ หลักสตูรสุจุรติไทย โดยบรษัิทสจุรติไทย เพือ่ปลูกฝังองค์
ความรูเ้รือ่งการสง่เสรมิธรรมาภบิาลและ
การต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ใหส้งัคมผา่นการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรทีใ่หค้วามรู ้
เรือ่งความสจุรติ ธรรมาภบิาลการทจุรติ
คอรร์ัปชัน่ ผลกระทบและวธิกีารแกไ้ข 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จํานวน 5 หลักสตูร 
ไดแ้ก ่นักเรยีน/นักศกึษา นักธุรกจิ 
ขา้ราชการ นักการเมอืง และบุคคลท่ัวไป 

3,895,000  
 

หลักสตูรสจุรติไทย E-learning 
จํานวนผูเ้ขา้เรยีน 229,914 คน 

8. โครงการ พัฒนาหลักสตูร
เพือ่การพัฒนาครู สูก่าร
ปลกูฝังคณุธรรมและ 
ธรรมาภบิาลในหอ้งเรยีน  
ในรูปแบบออนไลน ์
 

โดยบรษัิท เลริน์ เอ็ดดเูคชัน่ จํากัด
ปลกูฝังองคค์วามรูเ้รือ่งการสง่เสรมิ 
ธรรมาภบิาลและการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่
ในภาคการศกึษา ผา่นการพัฒนา 
Platform เรยีนออนไลน ์ใน 
www.trainkru.com ทีร่วบรวมสือ่ 
การเรยีนการสอนเรือ่งคณุธรรม 
จรยิธรรม และการปลกูฝังเรือ่งการ
ตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ ใหส้ามารถเขา้ถงึ 
ครูไดใ้นจํานวนมาก 

2,945,000  
 

จํานวนผูเ้ขา้เรยีนออนไลน ์ใน 
www.trainkru.com 13,758 คน 

9. โครงการ สง่เสรมิการพัฒนา
คณุธรรมความซือ่สัตยส์จุรติ 
และพฤตกิรรมต่อตา้นการ
ทจุรติเพือ่ใหส้ถานศกึษา
เป็นแบบอย่างในสงัคม  

โดย มลูนธิยิุวพัฒน ์ปลูกฝังองคค์วามรู ้
เรือ่งการสง่เสรมิธรรมาภบิาลและการ
ตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ ในภาคการศกึษาที่
สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม
ความซือ่สตัยส์จุรติ และพฤตกิรรมตอ่ตา้น
การทุจรติ ใหแ้กนั่กเรยีน ครู ผูบ้รหิาร 
และบคุลากรของโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

9,844,060  
 

โรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการ 
จํานวน 502 โรงเรยีน ใน 76 จังหวัด 
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 โครงการ รายละเอยีดโดยสรปุ จํานวนเงนิ
สนบัสนุน 
(บาท) 

จํานวนคนกลุม่เป้าหมาย 

10. โครงการ ระดมพลังทุกภาค
สว่นสรา้งนวัตกรรมต่อตา้น
คอรร์ัปชัน่ดว้ยขอ้มลูเปิด 
(ACTkathon) 
 

ACTkathon : Anti-Corruption VIRTUAL 
HACKATHON 2021 โครงการทีเ่ปิดให ้
คนทีอ่ยากร่วมเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
และแกปั้ญหาทจุรติ เขา้มาร่วมแขง่ขัน
ไอเดยี โดยมปีลายทางเพือ่นําไอเดยีนัน้
ไปสรา้งเครื่องมือที่ประชาชนสามารถ 
ใชง้านจรงิได ้เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยจับตา
ภาครัฐ ป้องกัน-จับโกงเชงิระบบ ผ่าน
ขอ้มลูและเทคโนโลย ี

3,500,000  ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันกว่า 100 คน  
จาก 20 ทมี 

11. โครงการ Data 
Communication Lab 

โดยบรษัิท เลริน์ เอ็ดดเูคชัน่ จํากัด  
 

1,926,000  - 

12. โครงการ กรณีศกึษาบทบาท
ของธนาคารในการป้องปราม
คอรร์ัปชัน่ของลูกคา้ธรุกจิ 

โดยแนวร่วมการเงนิทีเ่ป็นธรรม 
ประเทศไทย (Fair Finance Thailand)  
 

812,130  - 

13. โครงการ Read to Kid โดยกลุม่นสิติคณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

595,000  - 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่4 ต.ค. 60 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 9.2169 9.0697 8.7485 9.6320 - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
B-THAICG 0.72 2.36 6.12 -1.22 - -1.64 

เกณฑม์าตรฐาน2 3.20 6.71 9.90 4.28 - 3.10 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

11.553 11.363 11.49 16.97 - 14.76 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.953 11.123 11.56 19.54 - 17.14 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 

2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  249,374,105.57 100.16 

  หุน้สามญั      

    ธุรกจิการเกษตร      

        บรษัิท จเีอฟพที ีจํากัด (มหาชน) 
 

3,655,600.00 1.47 

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

10,165,400.00 4.08 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

9,754,600.00 3.92 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,891,252.00 3.57 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

9,828,900.00 3.95 

    พาณิชย ์      

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

14,800,500.00 5.94 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

4,586,251.92 1.84 

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

3,945,000.00 1.58 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

12,792,200.00 5.14 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

2,014,875.00 0.81 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,508,650.00 1.01 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

2,490,400.00 1.00 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

95,600.00 0.04 

        บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

3,342,432.00 1.34 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

6,947,325.00 2.79 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
 

10,297,550.00 4.14 

        บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

8,647,810.00 3.47 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

4,768,200.00 1.92 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

1,178,437.15 0.47 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

3,821,175.00 1.53 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

    แฟช ัน่      

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

3,668,700.00 1.47 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์      

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) - 2,430,800.00 0.98 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

2,357,250.00 0.95 

    อาหารและเครือ่งดืม่      

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

8,583,875.00 3.45 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

11,055,301.50 4.44 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

3,210,240.00 1.29 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

7,418,560.00 2.98 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

2,475,550.00 0.99 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

12,695,692.00 5.10 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

7,952,430.00 3.19 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,165,685.00 2.07 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

3,188,376.00 1.28 

    สือ่และสิง่พมิพ ์      

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

2,841,618.00 1.14 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 
 

4,929,000.00 1.98 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 
 

2,713,880.00 1.09 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

10,365,020.00 4.16 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

1,238,432.00 0.50 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ      

        บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 

2,684,675.00 1.08 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

7,687,520.00 3.09 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 
 

2,093,829.00 0.84 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

  พนัธบตัร      

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14,988,270.85 6.02 

  เงนิฝากธนาคาร      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 6,065,749.79 2.44 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - -968,506.64 -0.39 

       

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  248,979,004.80 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)  9.2837 
 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎ
อา้งองิตามรายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 14.99 6.02 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ 
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

6.07 2.44 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  
หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  02/06/22 AAA 5,000,000.00 4,996,393.01 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 09/06/22 AAA 10,000,000.00 9,991,877.84 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 1,350,625.93 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์  - - AA+(tha) - (2,319,132.57) 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 6,065,749.79 

 
 
 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดิตของผูอ้อก 
ตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (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 และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 

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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 252,760,768.27 บาท) 242,295,868.35 

  เงนิฝากธนาคาร 9,184,166.31 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 656,811.70 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,988,703.74 

     รวมสนิทรัพย ์ 254,125,550.10 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 381,918.22 

  หนี้สนิอืน่ 13,182.55 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 4,751,444.53 

     รวมหนี้สนิ 5,146,545.30 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 248,979,004.80 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 268,188,562.38 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 17,956,802.04 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (37,166,359.62) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 248,979,004.80 

    

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 26,818,856.2384 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 9.2837 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

          

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ       
  

  หุน้สามญั (93.81%)       
  

    ธุรกจิการเกษตร (1.50%)       
  

        บรษัิท จเีอฟพที ีจํากัด (มหาชน) (1.50%)     281,200.00 3,627,480.00 

        3,627,480.00 

    ธนาคาร (15.88%)         

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (4.20%)     74,200.00 10,165,400.00 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (4.03%)     60,400.00 9,754,600.00 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (3.60%)     76,600.00 8,732,400.00 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (4.06%)     97,800.00 9,828,900.00 

        38,481,300.00 

    พาณิชย ์(7.99%)         

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (6.11%)     227,700.00 14,800,500.00 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (1.88%)     114,456.00 4,549,626.00 

        19,350,126.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (6.86%)         

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (1.58%)     500,000.00 3,825,000.00 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (5.28%)     33,400.00 12,792,200.00 

        16,617,200.00 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์(1.85%)         

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) (0.81%)    40,500.00 1,974,375.00 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) (1.04%)     38,300.00 2,508,650.00 

        4,483,025.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

          

    พลงังานและสาธารณูปโภค (16.90%)         

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) (1.03%)     226,400.00 2,490,400.00 

        บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (1.37%)     94,100.00 3,317,025.00 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (2.81%)     40,100.00 6,817,000.00 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (4.20%)    141,000.00 10,187,250.00 

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) (3.50%)     220,500.00 8,489,250.00 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (1.94%)    32,700.00 4,708,800.00 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) (0.48%)    119,900.00 1,157,035.00 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) (1.56%)     72,900.00 3,772,575.00 

        40,939,335.00 

    แฟช ัน่ (1.51%)         

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) (1.51%)     174,700.00 3,668,700.00 

        3,668,700.00 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(1.98%)         

        บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (1.00%)    118,000.00 2,430,800.00 

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (0.97%)     44,900.00 2,357,250.00 

        4,788,050.00 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (13.39%)         

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.54%)    159,700.00 8,583,875.00 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (4.56%)    330,009.00 11,055,301.50 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.31%)     768,000.00 3,179,520.00 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.98%)     382,400.00 7,227,360.00 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) (0.99%)     77,000.00 2,406,250.00 

        32,452,306.50 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (11.76%)         

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (5.16%)    53,700.00 12,512,100.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

          

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (3.21%)    158,100.00 7,786,425.00 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (2.09%)     65,100.00 5,061,525.00 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.30%)     610,800.00 3,145,620.00 

        28,505,670.00 

    สือ่และสิง่พมิพ ์(1.17%)         

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) (1.17%)     557,180.00 2,841,618.00 

        2,841,618.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(2.03%)         

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) (2.03%)     106,000.00 4,929,000.00 

        4,929,000.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(5.86%)         

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) (1.12%)     122,800.00 2,713,880.00 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (4.23%)     173,800.00 10,254,200.00 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.51%)    366,400.00 1,238,432.00 

        14,206,512.00 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (1.11%)         

        บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (1.11%)    66,700.00 2,684,675.00 

        2,684,675.00 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(3.17%)         

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.17%)     835,600.00 7,687,520.00 

        7,687,520.00 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (0.84%)         

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด (มหาชน) (0.84%)     118,900.00 2,045,080.00 

        2,045,080.00 

  รวมหุน้สามญั       227,307,597.50 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 
ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

          

  พนัธบตัร (6.19%)         

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (6.19%)         
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่9/91/65 (2.06%) 
  02/06/2022 5,000,000.00 4,996,393.01 
        พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่10/91/65 (4.12%) 
  09/06/2022 10,000,000.00 9,991,877.84 

  รวมพนัธบตัร       14,988,270.85 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ       242,295,868.35 

     

รวมเงนิลงทนุ 
  

    242,295,868.35 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,252,979.93 

  รายไดด้อกเบีย้ 31,786.19 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 2,284,766.12 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 2,043,343.34 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 32,693.42 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 68,111.40 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 25,832.18 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 60,139.83 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 2,230,120.17 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 54,645.95 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 5,857,023.10 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 262,828.55 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 6,119,851.65 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ 6,174,497.60 

หัก ภาษีเงนิได ้ 2,007.49 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานหกัภาษเีงนิได ้ 6,172,490.11 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,909.67 0.748 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 30.55 0.012 
 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 63.66 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 579.73 0.227 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 82.83 0.032 
 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 2,086.70 0.817 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

 Avg. NAV 

  

PTR = 174,315,188.16 

 255,298,028.80 

  
PTR = 0.68 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ 

1 บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 14.10 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 11.18 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 9.97 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 8.91 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 6.72 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี (ประเทศไทย) จํากัด 6.19 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5.92 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 5.89 

9 บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) 5.30 

10 บรษัิทหลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 4.98 

11 อืน่ๆ 20.84 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 620,315.99 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั 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) จํากดั Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์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 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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


