
 
 

 

 
  

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 
กองทุนเปิดบวัหลวงทศพลหุน้ระยะยาว 

B-TOPTENLTF 
 
สาํหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 



 
 

สารบญั 
 

ความเห็นของบรษัิทจัดการ 1  

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์ 2 

ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 3 

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพัน 4 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 6 

รายละเอยีดและอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืเงนิฝากทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตัว 7 

งบการเงนิ 8 

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน 12 

ขอ้มลูอัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 13 

บรษัิทนายหนา้ทีไ่ดร้ับคา่นายหนา้สงูสดุสบิอันดับแรก 14 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทําธรุกรรมกับกองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 15 

ขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ 16 

การรับผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 17



B-TOPTENLTF | 1 
 

ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงทศพลหุน้ระยะยาว 

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 เดอืนกันยายน 2563 เป็นเดอืนทีต่ลาดหุน้ท่ัวโลกมีการปรับฐานลงเป็นเดอืนแรก หลังจากทีข่ ึน้มาหลายเดอืน โดยการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกจิโลกเริม่เผชญิกับความไม่แน่นอนเพิม่ขึน้ จากการระบาดมากขึน้ของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลาย
ประเทศ ซึง่ทําใหต้อ้งเพิม่ระยะเวลาการใชม้าตรการล็อคดาวน์ออกไป สว่นปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงนิทีผ่อ่นคลายยังคง
เดมิ โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา (Fed) มีแนวโนม้ที่จะคงอัตราดอกเบีย้ต่ําเป็นระยะเวลานานขึน้ ในขณะที่การเลือกตัง้
ประธานาธบิดขีองสหรัฐฯ กําลังใกลเ้ขา้มา ทําใหนั้กลงทนุขายสนิทรัพยเ์พือ่ลดความเสีย่งตอ่ความไมแ่น่นอนในระยะสัน้ขา้งหนา้ 
สง่ผลใหต้ลาดหุน้โลก (World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.5% ในเดอืนนี ้

 สําหรับเศรษฐกจิโลกนัน้ ยังคงอยูใ่นทศิทางการฟ้ืนตัว โดยมแีนวโนม้ทีจ่ะผ่านจุดต่ําสดุไปแลว้ในไตรมาสสอง ทวา่ตัวชีวั้ด
ทางเศรษฐกจิต่างๆ เริม่สง่สัญญาณว่า โมเมนตัมการฟ้ืนตัวในหลายประเทศเริม่ที่จะชะลอตัวลง ไดแ้ก ่ดัชนี Composite PMI 
เดอืนกันยายน ของสหรัฐฯ และยูโรโซน ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย หลังปรับขึน้มาตดิต่อกัน 4 เดอืน โดยการลดลงเป็นผลมาจาก
ภาคบรกิาร ในขณะทีภ่าคการผลติยังคงปรับตัวเพิม่ขึน้ได ้ทัง้นี้ ปัจจัยทีอ่ยูเ่บือ้งหลังการชะลอตัวนัน้ นอกจากอุปสงคใ์นชว่งแรก
หลังจากการปลดล็อคดาวน์ (Pent-up Demand) ทีช่ะลอลงตามปกตแิลว้ มาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกจิในหลายประเทศเริม่มี
การขาดช่วง รวมถงึการกลับมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเริม่รุนแรงขึน้โดยเฉพาะในยุโรป จนเริม่มกีารกลับมาใช ้
มาตรการล็อคดาวน์อีกครัง้ กดดันแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ ดังนัน้ แนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ
ในชว่งต่อจากนี้ จงึยังตอ้งหวังพึง่มาตรการทางการคลังจากทางภาครัฐระลอกใหม่ เพือ่ประคองภาวะเศรษฐกจิใหก้ลับสู่ระดับ
ปกตใิหไ้ดเ้ร็วขึน้ 

 ดา้นประเด็นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสหรัฐฯ ทีกํ่าลังใกลเ้ขา้มาถงึนัน้ ไดเ้พิม่ความไม่แน่นอนทางนโยบายใหกั้บ
เศรษฐกจิสหรัฐฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกตัง้ตามโพลสว่นใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาด
ใหญ่เขา้มาในตน้ปีหนา้ ส่วนประเด็นความขัดแยง้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโนม้จะลดลง แต่ภาคธุรกจิอาจถูกกดดันจาก
นโยบายการขึน้ภาษีในหลายประเภท ขณะทีห่ากประธานาธบิดทีรัมป์ชนะอกีสมัย ก็จะมคีวามตอ่เนื่องของนโยบายทางเศรษฐกจิ 
รวมถงึมาตรการทางภาษีทีเ่อือ้ตอ่ผูป้ระกอบการมากกว่า แตค่วามขัดแยง้ระหวา่งสหรัฐฯ และจนีจะยังมอียูค่งเดมิ เป็นตน้ 

 สําหรับตลาดหุน้ไทยในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลง 5.6% ถูกกดดันจากภาวะตลาดหุน้โลกจากประเด็นที่กล่าวไป
ขา้งตน้ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิในประเทศ แมว้่าตัวเลขต่างๆ และความเชือ่มั่นเริม่บ่งชีถ้งึการฟ้ืนตัว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในตา่งประเทศ รวมทัง้ความผดิหวังต่อการผลติวัคซนีบางตัวทีพ่บว่ามผีลขา้งเคยีงกับผูป่้วยบางราย ทําใหก้ระทบต่อ
ความคาดหวังตอ่การฟ้ืนตัวของภาคท่องเทีย่ว นอกจากนี้ มปัีจจัยเพิม่เตมิจากประเด็นทางการเมอืง โดยมกีารชมุนุมเพือ่เรยีกรอ้ง
การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ซึง่ถงึจะไม่ไดม้คีวามรุนแรงเกดิขึน้ แต่ก็เป็นประเด็นทีต่อ้งจับตา ในเดอืนตุลาคม จะเริม่มกีารนําเสนอผล
ประกอบการของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์กําไรของตลาดมแีนวโนม้ปรับลดลงอกี จากการเปิดเศรษฐกจิรับนักท่องเทีย่ว
และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีล่า่ชา้กวา่ทีค่าด แนวโนม้การลงทนุในชว่งโคง้สดุทา้ยของปี ยังไมม่ปัีจจัยบวกเขา้มาในตลาดหุน้
ไทย โดยตอ้งตดิตามพัฒนาการของเศรษฐกจิต่างๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
ขณะทีก่ารเลอืกตัง้ของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยเชงิ Sentiment ทีต่ลาดใหค้วามสําคัญมากขึน้ในเดอืนนี้ กลยทุธก์ารลงทนุยังตอ้งมี
ความ Selective เนน้หุน้ทีม่พีืน้ฐานแข็งแกร่ง ไดร้ับผลกระทบจากความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิไมม่ากนัก  และมมีลูคา่ไมแ่พง  

 สําหรับการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 เมษายน 2563 ถงึวันที ่30 กันยายน 2563 กองทนุเปิดบัวหลวงทศพลหุน้ระยะยาว มมีูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่30 กันยายน 2563 เทา่กับ 955.66 ลา้นบาท หรอื 7.7881 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการดําเนนิงาน
ยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.78 

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ม.ิย. 63 

 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 63 

 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 62 

 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ก.ย. 60 

 

5 ปี 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 58 

 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่21 ม.ีค. 62 

 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท) 8.5915 7.4325 10.3728 - - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ 
  B-TOPTENLTF -9.35 4.78 -24.86 - - -15.04 

เกณฑม์าตรฐาน2 -7.02 12.06 -21.66 - - -13.43 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

15.503 21.083 26.13 - - 21.80 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

13.723 20.693 27.96 - - 23.32 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

3 % ตอ่ปี  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  957,049,561.93 100.15 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ธนาคาร      

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

50,804,000.00 5.32 

พาณิชย ์      

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

88,193,950.00 9.23 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

85,630,200.00 8.96 

วสัดุกอ่สรา้ง      

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

76,636,000.00 8.02 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

93,948,425.00 9.83 

พลงังานและสาธารณูปโภค      

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

87,335,175.00 9.14 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

83,719,488.00 8.76 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

78,636,600.00 8.23 

การแพทย ์      

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 
 

87,012,880.00 9.11 

บรรจภุณัฑ ์      

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 1,201,690.00 0.13 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

42,982,810.00 4.50 

ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

67,250,500.00 7.04 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 89,972,887.76 9.41 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 14,600,369.45 1.53 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 9,124,586.72 0.95 
       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  955,657,298.57 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)  7.7881 
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย
จัดทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-TOPTENLTF | 6 
 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 89.97 9.41 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
บรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

14.60 1.53 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไม่ไดร้ับ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/11/20 AAA 5,000,000.00 4,997,651.79 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/11/20 AAA 10,000,000.00 9,994,543.67 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/10/20 AAA 30,000,000.00 29,997,583.76 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/10/20 AAA 30,000,000.00 29,988,785.02 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/10/20 AAA 15,000,000.00 14,994,323.52 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 1,734,248.43 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 7,390,338.29 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 14,600,369.45 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 
AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถ

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 (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 1,030,833,197.60 บาท) 932,856,317.76 

  เงนิฝากธนาคาร 26,772,541.02 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 316,795.60 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 498,188.35 

     รวมสนิทรัพย ์ 960,443,842.73 
    
หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,364,160.06 

  หนี้สนิอืน่ 28,103.30 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 3,361,177.56 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 33,103.24 

     รวมหนี้สนิ 4,786,544.16 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 955,657,298.57 

  
สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,227,063,034.60 

  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 15,759,399.43 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (287,165,135.46) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 955,657,298.57 

    
จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 122,706,303.4594 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 7.7881 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

             
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ            

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (90.36%)           

ธนาคาร (5.45%)            

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (5.45%)       781,600.00  50,804,000.00 

           50,804,000.00 

พาณิชย ์(18.63%)            

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (9.45%)       1,463,800.00  88,193,950.00 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (9.18%)       1,991,400.00  85,630,200.00 

           173,824,150.00 

วสัดุกอ่สรา้ง (18.29%)            

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (8.22%)       238,000.00  76,636,000.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (10.07%)   2,488,700.00  93,948,425.00 

           170,584,425.00 

พลงังานและสาธารณูปโภค (26.72%)            

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) (9.36%)      2,225,100.00  87,335,175.00 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (8.92%)       2,601,600.00  83,251,200.00 

บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (8.43%)   995,400.00  78,636,600.00 

           249,222,975.00 

การแพทย ์(9.33%)            

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) (9.33%)      4,485,200.00  87,012,880.00 

           87,012,880.00 

บรรจภุณัฑ ์(0.13%)            

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (0.13%)      34,334.00  1,201,690.00 

           1,201,690.00 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(4.61%)            

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) (4.61%)      2,037,100.00  42,982,810.00 

           42,982,810.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 

ชือ่หลกัทรพัย ์ อตัรา 
ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 
กําหนด 

 จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้ 

 ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

             
ขนสง่และโลจสิตกิส ์(7.21%)            

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) (7.21%)      7,079,000.00  67,250,500.00 

           67,250,500.00 

รวมหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์   
       842,883,430.00 

        
พนัธบตัร (9.64%)   

    
  

   

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (9.64%)            

งวดที ่9/364/62 (0.54%)    05/11/20  5,000,000.00  4,997,651.79 

งวดที ่19/182/63 (1.07%)    12/11/20  10,000,000.00  9,994,543.67 

งวดที ่27/91/63 (3.22%)    08/10/20  30,000,000.00  29,997,583.76 

งวดที ่17/182/63 (3.21%)    29/10/20  30,000,000.00  29,988,785.02 

งวดที ่30/91/63 (1.61%)    29/10/20  15,000,000.00  14,994,323.52 

รวมพนัธบตัร   
       89,972,887.76 

  
      

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   
       932,856,317.76 

  
      

รวมเงนิลงทุน   
       932,856,317.76 
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 10,264,109.30 

  รายไดด้อกเบีย้ 315,047.55 

     รวมรายไดจ้ากการลงทุน 10,579,156.85 
   

คา่ใชจ้า่ย  

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8,288,681.57 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 110,515.71 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 276,289.38 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 21,054.97 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 177,573.51 

     รวมคา่ใชจ้า่ย 8,874,115.14 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 1,705,041.71 

   

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (38,950,965.56) 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 79,947,759.52 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 40,996,793.96 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 42,701,835.67 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,746.43 0.750 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 103.29 0.010 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 258.21 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 2,496.48 0.242 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 182.18 0.018 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 8,290.11 0.803 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 782,189,543.58 
  1,032,754,022.79 

   
PTR = 0.76 

 

หมายเหต ุ:  PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้น 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active 
Management จะมี PTR สูง  ดังนั้น ทรัพย์สนิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพย์สนิประเภทที่โดย
ลักษณะแลว้จะมีการซือ้ขายเปลีย่นมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณ 
จากมลูคา่ทีต่ํ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
เดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด  13.78 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย)  12.58 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 10.61 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 9.37 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 8.77 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 8.32 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  8.21 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 6.06 

9 บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 3.96 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากัด 3.43 

11 อืน่ๆ 14.91 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 2,671,231.74 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, SMS และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด  Conference Call และเอกสาร 
Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 5 ตลุาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


