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ท่านผูถ้ ือหน่ วยลงทุน กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิ บาลไทย

กองทุนรวมบัวหลวงหุน้ ธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) เป็ นหนึ่งในกองทุนทีถ่ ูกต่อยอดมาจากแนวคิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น
เพราะนอกจากจะเลือกลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทีค่ ํานึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) แล้วนัน้ ยังสนับสนุ นบริษทั ทีม่ กี ารต่อต้านคอร์รปั ชันอี
่ กด้วย ทัง้ นี้ เพื่อร่วมกันยกระดับตลาดทุนไทยในเรื่อง
ธรรมาภิบาล และให้การลงทุนเป็ นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการจัดตัง้ คณะกรรมการกองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทย
ซึง่ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษทั จัดการกองทุน 11 แห่ง มาร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์คดั เลือกหลักทรัพย์และแนวทางการลงทุน
เพื่อให้ผลู้ งทุนมันใจว่
่ าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะถูกลงทุนภายใต้แนวความคิดนี้ ซึง่ นอกจากจะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี
สมํ่าเสมอในระยะยาวแล้วนัน้ ยังมีสว่ นร่วมในการช่วยสังคมให้ดขี น้ึ อีกด้วย
สําหรับกองทุน B-THAICG นัน้ จะเลือกลงทุนในบริษทั ทีม่ กี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้รบั การจัดอันดับธรรมาภิบาล (CG Rating)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตัง้ แต่ 4 ดาวขึน้ ไป และต้องได้รบั การรับรองตามโครงการแนวร่วมภาคปฏิบตั ิ
ภาคเอกชนไทยต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (CAC) นอกจากนี้ บริษทั จัดการจะร่วมบริจาคเงินในอัตรา 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่
เรียกเก็บจากกองทุน ให้กบั หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมธรรมาภิบาลไทย หรือหน่ วยงานทีส่ ่งเสริมการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หรือองค์กรอื่นใดที่
เกีย่ วเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการร่วมเป็ นผูพ้ จิ ารณาการบริจาค
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนรวมบัวหลวงหุน้ ธรรมาภิบาลไทยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโครงการเพื่อ
ธรรมาภิบาลไทย ได้พจิ ารณาอนุมตั เิ งินเพื่อสนับสนุนโครงการจํานวน 6 โครงการ
กองทุนบัวหลวงตระหนักเสมอว่า การส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รปั ชันนั
่ น้ มิใช่หน้าทีข่ องภาครัฐแต่เพียงกลุ่มเดียวแต่
เป็ นหน้าทีอ่ นั พึงกระทําของพวกเราทุกคน และสามารถเริม่ ทําเองได้ทนั ทีตามแต่กาํ ลังของตน
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนรวมบัวหลวงหุน้ ธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 264.00 ล้านบาท หรือ 6.8881 บาท ต่อหน่วยลงทุน
ตลาดหุน้ ทัวโลกมี
่
ความผันผวนอย่างมากในปี น้ี และปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังจากทีก่ ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
จากประเทศจีนกลายเป็ นการแพร่ระบาดทัวโลก
่ แม้ว่าประเทศจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง แต่ตวั เลขผูต้ ดิ เชือ้
นอกประเทศจีนกลับมีเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ อิหร่าน รวมทัง้ สหรัฐอเมริกา ทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างๆ
อยู่ในโหมด Risk-off นักลงทุนขายสินทรัพย์เพื่อถือครองเงินสด จากความกังวลต่อผลกระทบทีจ่ ะมีต่อเศรษฐกิจโลก
ตลาดหุน้ ไทยได้ปรับตัวลงแรงไม่ต่างจากตลาดหุน้ ต่างประเทศ โดยตลาดหลัดทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงไปตํ่ากว่า 1,000 จุด
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความกดดันมากขึน้ ในทุกภาคส่วน โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มได้รบั ผลกระทบ
จากจํานวนนักท่องเทีย่ วทีช่ ะลอตัวลง ภาคการส่งออกยังคงมีความชะลอตัวจากห่วงโซ่การผลิตของจีน รวมถึงภาคการบริโภคใน
ประเทศ ทีค่ นระมัดระวังการใช้จ่ายและออกนอกบ้านน้อยลง แม้ว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ อยู่ในเวลานี้ จะเป็ นปั จจัย
ทีก่ ระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะยาวนานเพียงใด แต่สภาวการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ก็ทําให้ปัจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจนัน้ อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนีมกี ารฟื้ นตัวกลับมาทีร่ ะดับ 1,200 จุด บนปั จจัยบวกจากตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่
เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอตัวลง อีกทัง้ ธนาคารกลางและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้มกี ารเตรียมพร้อมและเริม่ ทยอย
ออกมาตรการออกมาเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าราคาหุน้ ได้ปรับตัวลงมารับรูค้ วามเสีย่ งไปแล้ว แต่ยงั มีความไม่แน่ นอน
อยู่สงู ว่า การเปิ ดเมืองจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือไม่ หรืออาจแพร่ระบาดอีกรอบสอง รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
แต่ถอื เป็ นโอกาสทีด่ สี าํ หรับการลงทุนในระยะยาว เพราะเมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดําเนินธุรกิจจะค่อยๆ กลับมา
โดยทีมจัดการลงทุนเน้นการลงทุนในหุน้ ที่มคี วามแข็งแกร่งของงบดุล มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และไม่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีถ่ ูกกระทบมากเกินไป ซึง่ จะสามารถผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และขอให้คํามันว่
่ าบริษทั จะบริหาร
กองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าํ หนด และยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพโดยเคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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รายงานความคืบหน้ าการสนับสนุนโครงการเพื่อธรรมาภิ บาลไทย
ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนวันที่ 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโครงการเพื่อธรรมาภิบาลไทย
ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารสนับสนุนโครงการ จํานวน 6 โครงการ รวมเป็ นจํานวนเงิน 20,647,770 บาท โดยสรุปดังนี้
1. โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รปั ชันในห้
่
องเรียน (Corrupt the game) : ได้รบั สนับสนุ น
งบประมาณ 4,500,000 บาท
บริษทั โอเพ่นดรีม จํากัด ซึง่ ดําเนินโครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูก้ ารต่อต้านคอร์รปั ชันในห้
่
องเรียน (Corrupt the
Game) เพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรูก้ ารต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ส่ ะท้อนผลกระทบผ่านประสบการณ์ผเู้ ล่นในห้องเรียน ซึง่ โครงการ
ได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
 พัฒนาเนื้อหา แบ่งตอนให้เหมาะกับคาบเรียน
 พัฒนาเกมให้สามารถลงใน PC Windows, Steam, Android
 จัดทําเนื้อหาส่วนแนะนําเกม และการติดตัง้ ลงในคอมพิวเตอร์ให้กบั คุณครู
 พัฒนากระบวนการนําเข้าโรงเรียน และคู่มอื การสอนร่วมกับ Blackbox
 อยู่ระหว่างติดต่อเครือข่ายโรงเรียนเป้ าหมาย
 จัดทําสือ่ แนะนําเกมและวิธกี ารใช้เกมบน Platform ออนไลน์ทค่ี รูสามารถเข้ามาชมผ่านระบบคูปองครู
2. โครงการ CAC for SMEs : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 1,761,000 บาท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ดําเนินโครงการ CAC for SMEs เพื่อรับรองบริษทั เอกชนขนาดเล็ก
และขนาดกลางทีผ่ ่านการตรวจสอบว่ามีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC กําหนด เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศของธุรกิจทีป่ ราศจากการคอร์รปั ชัน่ ซึง่ โครงการได้ดาํ เนินการแล้ว ดังนี้
ั ที่เป็ น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์จํานวน 35 บริษัท และผ่านการรับรองแล้ว 10 บริษัท ซึ่งบริษัท
 มีบริษท
SME ทีไ่ ด้ผ่านการรับรองจาก CAC ได้นํา checklist 17 ข้อ ไปปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบตั ใิ นการทํางาน โดยสิง่ ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ทีผ่ ่านมาคือ การประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy
ั ต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการ
 การดําเนินการในอนาคตทีโ่ ครงการวางไว้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ชกั ชวนบริษท
ั ใหญ่ชวนคู่คา้ SMEs ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงาน CAC national
 โครงการ Change Agent Award เพื่อให้บริษท
Conference 2562
 จัด SMEs Executive Briefing, SMEs Clinic, Independent Auditor training เป็ นต้น
 สร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้สทิ ธิประโยชน์แก่สมาชิก
3. โครงการเพิ่ มศักยภาพการดําเนิ นงานข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Capacity Development) : ได้รบั สนับสนุ น
งบประมาณ 4,500,000 บาท
เป็ น แผนงานด้ า นการป้ อ งกัน ขององค์ก รต่ อ ต้ า นคอร์ร ัป ชัน่ (ประเทศไทย) โดยคณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติ เ มื่อ วัน ที่
3 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้นําข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เป็ นโครงการนําร่องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสให้เกิดขึน้ และต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดซือ้ จัดจ้างและบริหารการพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ มีขอ้ กําหนดให้มี
การนํ าข้อ ตกลงคุณ ธรรมไปใช้กบั โครงการจัด ซื้อจัดจ้า งภาครัฐ อย่างจริง จังและกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีความคืบ หน้ าของโครงการ
หลังจากได้รบั ทุนสนับสนุน ได้แก่
 การจัดทํา Platform เพื่อใช้สนับสนุ นการทํางานโครงการข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้ผสู้ งั เกตการณ์อสิ ระมีระบบในการ
หาข้อมูล และรายงานการสังเกตการณ์ ซึง่ จะรองรับจํานวนผูส้ งั เกตการณ์ได้มากขึน้ (ประมาณ 200 คน)
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4. โครงการหมาเฝ้ าบ้าน (ACT WATCHDOG) : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 2,133,900 บาท
ดูแลโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) ซึง่ คนทัวไปรู
่ ้จกั ในชื่อ “ปฏิบตั กิ ารหมาเฝ้ าบ้าน” เริม่ ดําเนินการเมื่อ
เดือนมีนาคม 2555 รวมระยะเวลากว่า 7 ปี มีการนําโซเชียลมีเดียมาใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสาร จุดประสงค์หลัก คือ สร้างหมาเฝ้ าบ้าน
ให้กบั ประเทศ โดยประชาชนทีต่ ่นื รูแ้ ละลงมือทําอย่างจริงจัง คอยสอดส่อง ส่งต่อหรือเผยแพร่ขอ้ มูลการทุจริต ใช้พลังทางสังคมสร้าง
การรับรู้ เรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลง จะส่งผลในทางป้ องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐตัง้ แต่ตน้ ซึง่ โครงการมีการดําเนินการแล้ว ดังนี้
 การจัดอบรมพัฒนาทีมอาสาสมัครหมาเฝ้ าบ้าน ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพงานตรวจสอบและเปิ ดโปงการทุจริต
5. โครงการ Big Open Data : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 6,009,720 บาท
ดูแลโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ซึง่ เป็ นโครงการสนับสนุ นการจัดทํา
ระบบรวบรวมข้อมูลของภาครัฐและเอกชน ให้กบั หน่วยงานต่างๆ ใช้ตรวจสอบ
 เชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ชดุ ข้อมูลทีม่ คี วามสําคัญต่อการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
 สนับสนุ นนักข่าว สือ่ ภาคประชาสังคม และประชาชน
 เพิม่ มาตรฐานความโปร่งใสใหม่ในสังคม
 สร้างความร่วมมือในการทํางานแบบภาคี
6. โครงการนําร่องบัตรคะแนนชุมชนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ : ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 1,743,150 บาท
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้จดั โครงการบัตรคะแนนชุมชน หรือ Community
Score Card ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีส่ ร้างเสริมธรรมาภิบาลในท้องถิน่ โดยเป็ นกลไกสนับสนุ นภาคประชาชนให้ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน
ของภาครัฐและท้องถิน่ ทีท่ ําได้ง่ายและต้นทุนไม่สงู สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระตุ้นให้ภาครัฐทํางานในกรอบ
ของสิง่ ทีป่ ระชาชนต้องการอย่างแท้จริง โดยมีจุดประสงค์และผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง ดังนี้
 เสริมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาชนในแต่ละพืน
้ ทีใ่ นการมีสว่ นร่วมกับการพัฒนาชุมชน
 สร้างพืน
้ ทีใ่ ห้เกิดการพูดคุยแลกเปลีย่ นระหว่างชุมชนกับภาครัฐ และนําไปสูก่ ารสร้างแนวทางแก้ไขร่วมกันทีม่ คี วาม
โปร่งใสและผูร้ บั ผิดชอบชัดเจน ลดความเสีย่ งในการทุจริตคอร์รปั ชัน่
 ให้มกี ารนําเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงจากหน่ วยงาน องค์กร ผูน
้ ํา และภาครัฐต่อประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้
เสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
 เพิม่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการงานภายในชุมชน
 สร้างกระบวนการการสร้างความร่ ว มมือระหว่ างภาครัฐและประชาชนที่ไ ม่ ซบ
ั ซ้อน ต้นทุนไม่สูง และประชาชน
สามารถนําไปปฏิบตั เิ องต่อได้
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

มูลค่าหน่ วยลงทุน1 (บาท)
ผลการดําเนิ นงานของ
B-THAICG
เกณฑ์มาตรฐาน2
ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนิ นงาน
ความผันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

ตัง้ แต่ 30 ธ.ค. 62

ตัง้ แต่ 30 ก.ย. 62

ตัง้ แต่ 29 มี.ค. 62

ตัง้ แต่ 31 มี.ค. 60

ตัง้ แต่ 31 มี.ค. 58

ตัง้ แต่ 4 ต.ค. 60

9.3901

9.8205

9.6320

-

-

10.0000

-26.65

-29.86

-28.29

-

-

-13.89

-27.95

-30.14

-28.77

-

-

-12.44

38.563

28.223

21.01

-

-

14.98

45.683

33.373

24.72

-

-

17.81

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต้นรอบทีใ่ ช้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ระดับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

264,452,881.80

100.17

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

8,650,700.00

3.28

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

8,401,800.00

3.18

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3,559,350.00

1.35

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

8,864,700.00

3.36

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

5,020,625.00

1.90

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6,821,550.00

2.58

13,572,500.00

5.14

บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

9,217,800.00

3.49

บริษทั แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

8,545,025.00

3.24

5,911,000.00

2.24

12,798,000.00

4.85

4,118,760.00

1.56

11,988,725.00

4.54

973,060.00

0.37

21,122,920.00

8.00

370,125.00

0.14

66,950.00

0.03

2,082,500.00

0.79

16,001,948.00

6.06

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร

พาณิ ชย์
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
แฟชัน่
บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดการลงทุน

ระดับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

อาหารและเครือ่ งดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

2,563,650.00

0.97

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

9,450,000.00

3.58

10,076,640.00

3.82

2,966,700.00

1.12

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)

18,574,048.00

7.04

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

10,342,080.00

3.92

1,474,672.00

0.56

4,030,470.00

1.53

6,018,000.00

2.28

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

2,280,000.00

0.86

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

7,305,975.00

2.77

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2,329,600.00

0.88

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

3,534,000.00

1.34

-

19,984,125.43

7.57

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

6,056,242.15

2.29

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

9,378,641.22

3.55

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
บริษทั นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่ งพิมพ์
บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาทต่อหน่ วยลงทุน)

264,004,123.88
6.8881
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คําอธิ บาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนไทยจัดทําขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาท
ของผูม้ สี ่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่ รากฎอ้างอิงตามรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือเงิ นฝาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
กลุ่มของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
19.98

7.57

6.06

2.29

3. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

-

-

4. กลุ่มตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
หรือไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ทีค่ าดว่าจะลงทุนในเดือนเมษายน 2563

-

-

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษทั เงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ํ ประกัน
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รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
หรือเงิ นฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คาํ้ ประกัน/
ผู้รบั รอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่าหน้ าตั ๋ว

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/04/20

AAA

5,000,000.00

4,996,777.42

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

30/04/20

AAA

15,000,000.00

14,987,348.01

3. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

1,974,804.51

4. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

-

-

AA+(tha)

-

7,403,836.71

5. เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

6,056,242.15

ตารางแสดงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย่ งด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และ
ตัวตราสารหนี้แต่ละรุน่ (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิ บาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าํ ที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการ
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ํามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

ความเสีย่ งอยู่ในระดับตํ่า

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
•
•

อันดับความน่ าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่ าเชื่อถือภายใน
ระดับเดียวกัน
อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 365,731,630.67 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

244,758,182.43
11,401,856.08
4,011,075.88
4,281,767.41
264,452,881.80

หนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้สนิ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ

431,432.34
17,325.58
448,757.92
264,004,123.88

สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สทุ ธิ

496,388.51
(119,766,460.95)
264,004,123.88

จํานวนหน่วยลงทุนทีอ่ อกจําหน่ายแล้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

38,327,419.6319
6.8881

383,274,196.32
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งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (91.84%)
ธนาคาร (16.88%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (3.53%)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (3.43%)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (1.45%)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (3.62%)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (2.05%)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.79%)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

455,300.00
83,600.00
38,900.00
227,300.00
72,500.00
97,800.00

8,650,700.00
8,401,800.00
3,559,350.00
8,864,700.00
5,020,625.00
6,821,550.00
41,318,725.00

พาณิ ชย์ (12.74%)
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (5.55%)
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (3.71%)
บริษทั แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.49%)

222,500.00
275,000.00
1,229,500.00

13,572,500.00
9,075,000.00
8,545,025.00
31,192,525.00

วัสดุก่อสร้าง (7.55%)
บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน) (2.32%)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (5.23%)

1,150,000.00
39,500.00

5,681,000.00
12,798,000.00
18,479,000.00

พลังงานและสาธารณูปโภค (15.21%)
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (1.65%)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (4.83%)
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) (0.40%)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (8.33%)

269,200.00
51,200.00
442,300.00
663,200.00

4,038,000.00
11,827,200.00
973,060.00
20,393,400.00
37,231,660.00

แฟชั ่น (0.85%)
บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) (0.85%)

122,500.00

2,082,500.00
2,082,500.00

B-THAICG | 12

งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

ราคายุติธรรม
(บาท)

เงินทุนและหลักทรัพย์ (5.89%)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน) (5.89%)

923,900.00

14,412,840.00
14,412,840.00

อาหารและเครื่องดื่ม (10.20%)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (1.05%)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.86%)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด (มหาชน) (4.12%)
บริษทั นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) (1.17%)

105,500.00
200,000.00
599,800.00
127,600.00

2,563,650.00
9,450,000.00
10,076,640.00
2,871,000.00
24,961,290.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11.58%)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) (7.46%)
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (4.12%)

90,800.00
201,600.00

18,250,800.00
10,080,000.00
28,330,800.00

ประกันภัยและประกันชีวิต (0.60%)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) (0.60%)

695,600.00

1,474,672.00
1,474,672.00

สื่อและสิ่ งพิมพ์ (1.65%)
บริษทั วีจไี อ จํากัด (มหาชน) (1.65%)

707,100.00

4,030,470.00
4,030,470.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (2.46%)
บริษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (2.46%)

340,000.00

6,018,000.00
6,018,000.00

600,000.00
170,900.00
1,040,000.00
1,900,000.00

2,280,000.00
7,305,975.00
2,121,600.00
3,534,000.00
15,241,575.00
224,774,057.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (6.23%)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (0.93%)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (2.98%)
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.87%)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (1.44%)
รวมหุ้นสามัญ
พันธบัตร (8.16%)
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งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ชื่อหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (8.16%)
งวดที่ 3/91/63 (2.04%)
งวดที่ 4/91/63 (6.12%)
รวมพันธบัตร

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่ วย/
เงินต้น

23/04/20
30/04/20

5,000,000.00
15,000,000.00

ราคายุติธรรม
(บาท)

4,996,777.42
14,987,348.01
19,984,125.43
19,984,125.43

รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

244,758,182.43

รวมเงินลงทุน

244,758,182.43
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้จากการลงทุน

5,826,890.50
276,313.59
6,103,204.09

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

2,874,180.14
45,986.86
95,806.07
26,199.63
77,100.09
3,119,272.79
2,983,931.30

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้

(7,196,323.09)
(110,478,792.38)
(117,675,115.47)

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน

(114,691,184.17)
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน1
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิ น
หน่ วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,686.15

1.500

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

42.98

0.024

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

89.54

0.050

227.29

0.127

93.75

0.052

2,912.42

1.626

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 (Other Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
1

2
3

เป็ นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
PTR =

Min (ซือ้ ทรัพย์สนิ , ขายทรัพย์สนิ )
Avg. NAV

PTR =

83,952,533.23
179,060,446.11

PTR =

0.47

หมายเหตุ : PTR เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมจาก Trading cost ทีจ่ ะทําให้ผลู้ งทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทีน่ ํ ามาคํานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลีย่ นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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บริ ษทั นายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าสูงสุดสิ บอันดับแรก
สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ลําดับที่

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

อัตราส่วนค่านายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

19.93

2

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

16.38

3

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

14.17

4

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

12.06

5

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9.20

6

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

5.94

7

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

5.84

8

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

5.02

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

4.10

10

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

3.87

11

อื่นๆ

3.49
รวมทัง้ สิ้ น

100.00

ค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 243,202.35 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลําดับที่

รายชื่อ

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ท่ี www.bblam.co.th
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 2 เมษายน 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

