รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-TOPTENRMF
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สารบ ัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

6

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝากทีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

7

งบการเงิน

8

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

12

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

13

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

14

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

15

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง

16

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

17

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงทศพลเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ น
้ โลกปรั บ ตั ว เพิ่ม ขึ้น ในเดือ นพฤศจิก ายน 2563 หนุ น โดยปั จจั ย บวกจากความชั ด เจนของการเลือ กตั ้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได ้เป็ นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความร ้อนแรงของนโยบายการค ้า
ระหว่างประเทศ และความคืบหน ้าของการพัฒนาวัคซีนต ้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบริษัทสําคัญ ได ้แก่ Pfizer และ
้ รายวันทั่วโลกทีย
Moderna รายงานผลการทดลองทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ซึง่ ลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู ้ติดเชือ
่ ังคงอยู่ในระดับสูง
ในขณะนี้ ปั จ จั ย ดั ง กล่า วส่ง ผลให ้เกิด ภาวะ Risk on ในตลาดสิน ทรั พ ย์เ สี่ย ง โดยดั ช นี ต ลาดหุ ้นโลก (MSCI World Index)
ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 12.7% จากเดือนก่อนหน ้าทีม
่ ก
ี ารปรับฐานลงประมาณ -3%
่ งของ
ปั จจัยข ้างต ้น สร ้างความคาดหวั งเชิง บวกต่อ แนวโน ม
้ การฟื้ นตั วของเศรษฐกิจในระยะข ้างหน ้า โดยความเสีย
สงครามการค ้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็ นบวกต่อภาพการค ้าของโลก ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทํ าให ้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ต่ า งๆ และการท่ อ งเที่ย ว สามารถฟื้ นตั ว ได ้เป็ นปกติม ากยิ่ง ขึน
้ ส่ง ผลให ้ตลาดหุ ้นทั่ ว โลกปรั บ ตั ว ดีข น
ึ้ โดย
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึน
้ โดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็ นในกลุ่มหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) ได ้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน
และสินค ้าอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ช่วยหนุนให ้ตลาดหุ ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมภ
ิ าคเอเชีย ซึง่ มีสัดส่วนหุ ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงใน
ดัชนี เมือ
่ เทียบกับตลาดหุ ้นในประเทศพัฒนาแล ้ว (DM) ปรับตัวขึน
้ ได ้ดีรวมทัง้ ตลาดหุ ้นไทยด ้วย โดยมีกระแสเงินลงทุน (Fund
้ สุทธิ 3.3 หมืน
้ สุทธิเดือนแรกหลั งจาก
Flow) จากต่างชาติไหลเข ้าสู่ตลาดหุ ้นไทยด ้วยยอดซือ
่ ล ้านบาทในเดือนนี้ ซึง่ เป็ นการซือ
ขายสุทธิตด
ิ ต่อกัน 15 เดือน ส่งผลให ้ตลาดหุ ้นไทย ปิ ดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 17.9%
ด ้านปั จจัยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยปรับตัวฟื้ นขึน
้ เป็ นลําดับ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดย GDP
ไตรมาส 3 ออกมาทีห
่ ดตัว -6.4% YoY จากทีห
่ ดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน ้า ดีกว่าตลาดซึง่ คาดว่าจะหดตัว -8.8%
้ างเศรษฐกิจขยายตัวดีขน
YoY โดยเครื่องชีท
ึ้ ในวงกว ้าง และยังมีแนวโน ้มฟื้ นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท ้ายของปี อย่างไรก็ด ี
ปั จจัยทีส
่ ําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี หน ้ายังคงขึน
้ อยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพือ
่ ทีจ
่ ะทํา
่ าวะปกติ ขณะทีป
ให ้เศรษฐกิจกลับเข ้าสูภ
่ ระเด็นการเมือง แม ้ยังมีการนั ดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน ้มไม่รุนแรง และการ
ทีร่ ัฐสภารับร่างแก ้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตัง้ คณะกรรมการสมานฉั นท์นัน
้ ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได ้ในระดับ
หนึง่
แนวโน ม
้ การลงทุ น ในระยะข ้างหน า้ ตั ว เลขเศรษฐกิจ มีแ นวโน ม
้ ฟื้ นตั ว ขึน
้ อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปเป็ นลํ า ดั บ ขณะที่
นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นํ าโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึง่ ส่งผลให ้ธนาคารกลางทั่วโลกต ้องใช ้
่ ง โดยปั จจัยทีต
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย
่ ้องจับตามองในระยะข ้างหน ้า ยังคง
เป็ นประเด็นการแพร่ระบาดและการพั ฒนาวัค ซีน รวมถึงนโยบายของสหรั ฐฯ หลังการเข ้ารับตํา แหน่ งประธานาธิบ ดีข อง Joe
Biden ด ้านตลาดหุ ้นไทย ยังมีแนวโน ้มได ้รับอานิสงค์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะข ้างหน ้า แต่การที่ SET Index ปรับตัว
้ กลยุทธ์การลงทุนยัง ต ้องมี
ขึน
้ มาเร็ วอยู่ในระดับปั จจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19-20 เท่า ทํ าให ้อาจมี Upside จํ ากัดในช่วงสัน
ความ Selective โดยเน ้นหุ ้นที่มีแนวโน ้มของผลประกอบการที่ด ี รวมถึงธุรกิจที่จะฟื้ นตัวได ้ดีตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในระยะข ้างหน ้า
สําหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลีย
้ งชีพ
ิ สุท ธิ ณ วั น ที่ 30 พฤศจิก ายน 2563 เท่า กั บ 3,498.02 ล ้านบาท หรือ 8.1828 บาทต่อ หน่ ว ยลงทุน และมี
มีมูล ค่า ทรั พ ย์สน
ผลการดําเนินงานย ้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็ นร ้อยละ 1.53
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษัทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

7.8492

8.0597

9.4249

-

-

10.0000

ผลการดําเนินงานของ
B-TOPTENRMF

4.25

1.53

-13.11

-

-

-7.58

เกณฑ์มาตรฐาน2

7.76

5.71

-8.37

-

-

-5.41

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

18.673

18.023

27.14

-

-

18.84

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

18.613

17.933

29.00

-

-

20.05

ตงแต่
ั้
31 ส.ค. 63

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

ตงแต่
ั้
29 พ.ค. 63 ตงแต่
ั้
29 พ.ย. 62 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 60 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 58 ตงแต่
ั้
18 พ.ค. 61

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

3,502,890,834.55

100.14

321,061,050.00

9.18

246,807,000.00

7.06

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)

312,551,800.00

8.94

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

322,399,500.00

9.22

บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

311,258,625.00

8.90

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

303,944,000.00

8.69

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

324,218,925.00

9.27

287,220,650.00

8.21

340,545,351.25

9.74

43,886,500.00

1.25

92,614,400.00

2.65

234,295,020.00

6.70

-

179,909,396.25

5.14

่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

73,174,736.66

2.09

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

109,003,880.39

3.12

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง

พล ังงานและสาธารณู ปโภค

การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต
บรรจุภ ัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

-

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

3,498,021,675.96
8.1828
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คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ข
ี องบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทํา
ขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือ
หุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับ
คะแนนทีป
่ รากฎอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2563
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

179.91

5.14

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน

73.17

2.09

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้ หรือไม่ได ้รับการ
่
จัดอันดับความน่าเชือถือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ งการลงทุน
ของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563

-

-
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน
หรือเงินฝากทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ ํา้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

03/12/20

AAA

80,000,000.00

79,997,939.78

2.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

28/01/21

AAA

10,000,000.00

9,992,188.03

3.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/02/21

AAA

25,000,000.00

24,978,115.07

4.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

04/02/21

AAA

25,000,000.00

24,978,203.95

5.

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

11/02/21

AAA

40,000,000.00

39,962,949.42

6.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

6,736,221.82

7.

เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

-

-

AA+(tha)

-

102,267,658.57

8.

เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

73,174,736.66

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/
S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

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

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถสูงสุดใน
การชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา

่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
่ ถือ จาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่อ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จํ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
• อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 3,157,522,589.38 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

3,320,712,217.50
227,741,692.73
5,784,594.42
177,841.59
3,554,416,346.24

ิ
หนีส
้ น
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่
้ เงินลงทุน
เจ ้าหนี้จากการซือ
เจ ้าหนี้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สุทธิ

4,706,401.60
162,756.99
50,555,532.41
969,979.28
56,394,670.28
3,498,021,675.96

สินทร ัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

4,274,797,967.38

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล

(240,365,166.47)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

(536,411,124.95)

สินทร ัพย์สุทธิ

3,498,021,675.96

จํานวนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกจําหน่ายแล ้วทัง้ หมด (หน่วย)

427,479,796.7378

สินทรัพย์สท
ุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

8.1828
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ (94.58%)
ธนาคาร (9.67%)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (9.67%)

3,755,100.00

321,061,050.00
321,061,050.00

พาณิชย์ (7.43%)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (7.43%)

5,983,200.00

246,807,000.00
246,807,000.00

ว ัสดุกอ
่ สร้าง (19.12%)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) (9.41%)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (9.71%)

835,700.00

312,551,800.00

8,713,500.00

322,399,500.00
634,951,300.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค (28.29%)
บริษัท พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จํากัด (มหาชน) (9.37%)

6,955,500.00

311,258,625.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (9.15%)

7,598,600.00

303,944,000.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (9.76%)

3,351,100.00

324,218,925.00
939,421,550.00

การแพทย์ (8.65%)
ิ เวชการ จํากัด(มหาชน) (8.65%)
บริษัท กรุงเทพดุสต

13,359,100.00

287,220,650.00
287,220,650.00

บรรจุภ ัณฑ์ (10.26%)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (10.26%)

8,060,245.00

340,545,351.25
340,545,351.25

ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์ (1.32%)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (1.32%)

6,269,500.00

43,886,500.00
43,886,500.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ขนส่งและโลจิสติกส ์ (9.84%)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (2.79%)
บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (7.06%)

1,447,100.00

92,614,400.00

22,970,100.00

234,295,020.00
326,909,420.00

รวมหุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ

3,140,802,821.25

พ ันธบ ัตร (5.42%)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.42%)
งวดที่ 22/182/63 (2.41%)

03/12/20

80,000,000.00

79,997,939.78

งวดที่ 43/91/63 (0.30%)

28/01/21

10,000,000.00

9,992,188.03

งวดที่ 2/364/63 (0.75%)

04/02/21

25,000,000.00

24,978,115.07

งวดที่ 31/182/63 (0.75%)

04/02/21

25,000,000.00

24,978,203.95

งวดที่ 45/91/63 (1.20%)

11/02/21

40,000,000.00

39,962,949.42

รวมพ ันธบ ัตร

179,909,396.25

ิ ในประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

3,320,712,217.50

รวมเงินลงทุน

3,320,712,217.50
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งบกําไรขาดทุน
้ สุดว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สําหร ับระยะเวลาหกเดือน สิน
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได ้จากเงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
้
รวมรายได้จากการลงทุน

20,172,373.40
870,406.89
21,042,780.29

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

26,075,623.96

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

434,593.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

869,187.44

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
้ า
รวมค่าใชจ
่ ย
รายได ้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

33,588.64
2,760,950.34
30,173,944.10
(9,131,163.81)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ ทัง้ สิน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึน
้
การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

(232,964,257.89)
302,943,856.20
69,979,598.31
60,848,434.50
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2563 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

24,369.74

0.750

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

406.16

0.013

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

812.32

0.025

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

2,219.17

0.068

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

8,128.99

0.250

406.47

0.013

28,213.87

0.868

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)
3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

เป็ นค่า ใช ้จ่ า ยไม่ร วมภาษี มู ล ค่า เพิ่ม อนึ่ง การคํ า นวณค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่า ธรรมเนี ย มผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ค่า ธรรมเนี ย ม
ิ สุทธิกอ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2563 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
PTR

=

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

2,408,058,378.27
3,248,984,142.69

PTR
หมายเหตุ :

=

0.74

้ ขายทรัพย์ส น
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การ
PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ที่จ ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํ่า ในขณะทีก
่ องทุน Active Management จะมี PTR สูง
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
้ ขายเปลีย
ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ํ ามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
่ นมือเพือ
่ การ
้ ทรัพย์ส น
ิ
ลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
ิ ทีก
ิ สุทธิเฉลีย
กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ ่านมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2563 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

13.82

2

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

13.60

3

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

11.40

4

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

8.41

5

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

7.75

6

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

7.48

7

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

7.01

8

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

5.19

9

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5.19

10

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

4.92

11

อืน
่ ๆ

15.23
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 8,698,015.53 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ

B-TOPTENRMF| 14

ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหกเดือน
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
่
รายชือ

ลําด ับที่
1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2563 ถึงว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Conference Call , Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 3 ธันวาคม 2563
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บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุนรวม บ ัวหลวง จําก ัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th

