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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ 25% เพือ่การเลีย้งชพี (B25RMF)  

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาวะตลาดตราสารหนี ้

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2563 เศรษฐกจิโลกไดเ้กดิความผันผวน เนื่องจาก
การเปิดปิดกจิกรรมทางเศรษฐกจิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลใหก้ารฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิมีความไม่แน่นอน แมว้่า
ปัจจุบันหลายๆ ประเทศจะเริม่ใชน้โยบาย Living with COVID แต่ในดา้นตลาดแรงงาน การขาดแคลนปัจจัยการผลติในช่วงที่
กจิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงักก็ยังไม่สามารถกลับเขา้สู่ภาวะปกตไิดอ้ย่างรวดเร็ว โดยในเดอืนเมษายนที่ผ่านมา กองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2565 ล่าสุดลงเหลือ 3.6% จากเดมิที่คาดว่าจะ
ขยายตัวได ้4.4% และคาดว่าขยายตัวได ้3.6% ในปี 2566 โดยเป็นผลของสงครามรัสเซยี-ยเูครนทีค่าดว่าจะยดืเยือ้ต่อไปจาก
การที่พันธมติรชาตติะวันตกตัดสนิใจยกระดับการคว่ําบาตรกับรัสเซยีใหรุ้นแรงและเขม้งวดมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
การคา้ โดยเฉพาะดา้นราคาพลังงานและสนิคา้เกษตร รวมทัง้นี้ยังมปัีจจัยลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกจิจนีทีเ่ผชญิหนา้กับ
การระบาดของไวรัสระลอกใหม่ จนมีการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกจิจีนหลายเมือง 
นอกจากนี้ อัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงูขึน้สรา้งแรงกดดันใหธ้นาคารกลางหลายแห่งตอ้งใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวด ภูมภิาคหลักที่
ไดร้ับผลกระทบหนักทีส่ดุจากสงครามคอืภมูภิาคยโุรป เนื่องจากพึง่พาแหลง่พลังงานจากรัสเซยีโดยตรง ทําใหค้าดวา่เศรษฐกจิ
ยุโรปปีนี้จะหดตัวลงมาอยู่ที ่2.8% สว่นเศรษฐกจิสหรฐัคาดว่าจะเตบิโตที ่3.7% ลดลง 0.3% จากกอ่นหนา้ โดยเศรษฐกจิโลก
ยังคงมคีวามไมแ่น่นอนสงูท่ามกลางความเสีย่งจากปัจจัยตา่งๆ ทัง้สถานการณ์สงครามทีรุ่นแรงขึน้ การระบาดของ COVID-19 ที่
กลับมารุนแรงอาจสง่ผลใหเ้งนิเฟ้อขยายตัวสงูและยาวนาน กดดันใหธ้นาคารกลางตอ้งเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้  

การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ (FOMC) ครัง้ล่าสดุเมือ่วันที ่3-4 พฤษภาคม 2565 มมีตปิรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.50% สูก่รอบ 0.75-1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบวุา่แมเ้ศรษฐกจิไตรมาส 1 จะออกมาหดตัว 
แต่การใชจ่้ายครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจา้งงานยังเพิม่ขึน้ และอัตราการว่างงานปรับลดลง ดา้นเงนิ
เฟ้อยังขยายตัวสงูจากผลของความไม่สมดลุระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานทีเ่พิม่
สงูขึน้ แรงกดดันดา้นราคาขยายเป็นวงกวา้งมากขึน้ ในขณะทีก่ระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริม่ตน้ในวันที ่1 มถิุนายน ในอัตรา
เดอืนละ 4.75 หมืน่ลา้นดอลล่าหส์หรัฐ และจะทยอยปรับขึน้ในเวลา 3 เดอืน สูร่ะดับ 9.5 หมืน่ลา้นดอลล่าหส์หรัฐ ตามแผนเดมิ
ทีไ่ดส้ง่สญัญาณไว ้นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบวุา่ Fed มแีนวโนม้ทยอยขึน้ดอกเบีย้อกี 0.5% ในการประชมุครัง้ถัดๆ ไปเพือ่
ความคมุปัญหาเงนิเฟ้อ แตยั่งไมไ่ดม้กีารพจิารณาเรือ่งการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้รุนแรงถงึ 0.75% อยา่งทีต่ลาดกังวล    

สําหรับเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกจิเริม่กลับมาฟ้ืนตัวจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และนักท่องเทีย่วเริม่กลับมาตามการเปิดประเทศ โดยการบรโิภคภาคเอกชน ขยายตัวจาก
การใชจ่้ายในทุกหมวดทัง้การบรกิาร สนิคา้ไม่คงทน กึง่คงทนและคงทน ดา้นการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 2.9% จาก 
-0.8% ขณะที่การส่งออกสนิคา้และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง แนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2565 สภาพัฒน์ฯ คาดว่าจะ
ขยายตัวในชว่ง 2.5-3.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดขีึน้ของอุปสงคภ์ายในประเทศ การฟ้ืนตัวภาคการท่องเทีย่ว
และการขยายตัวตอ่เนื่องของการสง่ออกสนิคา้ อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปคาดวา่จะอยูใ่นชว่ง 4.2 – 5.2% 

ในสว่นของนโยบายการเงนิไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดม้ปีรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง  0.5% 
เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกจิและตลาดการเงนิมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2565 การ
ประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิครัง้ลา่สดุเมือ่วันที ่30 มนีาคม 2565 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท ์ใหค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่
0.5% โดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวไดต้่อเนื่องแมม้าตรการคว่ําบาตรรัสเซยีจะสง่ผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิผ่านการปรับขึน้ของราคาพลังงานและสนิคา้โภคภัณฑ ์และอุปสงคต์่างประเทศทีช่ะลอลง อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉลีย่ปี 
2565 จะปรับสงูขึน้เกนิกรอบเป้าหมาย กอ่นจะทยอยลดลงและกลับสงูกรอบเป้าหมายในชว่งตน้ปี 2566 จากราคาพลังงานและ
อาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึน้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงตอ้งตดิตามปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโนม้เศรษฐกจิและเงินเฟ้อ 
ไดแ้ก ่ราคาพลังงานและสนิคา้โภคภัณฑโ์ลก การสง่ผ่านตน้ทุนที่สูงขึน้ และปัญหาภูมริัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกวา้งและสรา้ง
ความไมแ่น่นอนในระยะถดัไป โดยพรอ้มใชเ้ครือ่งมอืนโยบายการเงนิทีเ่หมาะสมถา้จําเป็น 

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่0.5% สําหรับปี 2565 และจะมกีาร
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้ในปี 2566 ตามการขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางประเทศหลัก อย่างไรก็ด ียังคงตอ้งจับ
ตามองปัญหาความขัดแยง้ระหว่างรัสเซยี-ยเูครน อัตราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตัวขึน้ทีอ่าจทําใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยพจิารณาปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายเร็วกว่าทีค่าด 

ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดอืนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึง่เดอืนแรกแตะระดับ 
Bear market หรอืลดลงจากสงูสดุชว่งตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นชว่งครึง่หลังของเดอืน ประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดัน
การลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโนม้นโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวด
เพิม่ขึน้ต่อเนื่องในชว่งที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ด ีตลาดก็เริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบาย
การเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสญัญาณจากภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ร ิม่ชะลออัตราการปรับขึน้ลง สง่ผลใหต้ลาดโดยรวมปิดทรง
ตัวไดใ้นเดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ที่เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่
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ปรับตัวขึน้สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ ใหอ้ยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ําลง ในระยะ
ขา้งหนา้ ผลกระทบของเงนิเฟ้อต่อกําไรบรษัิทจดทะเบยีน ท่าทขีองนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอย
ของเศรษฐกจิ ยังคงปัจจัยสําคัญทีจ่ะสง่ผลตอ่การลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

 ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยเูครน-รัสเซยีทีย่ดืเยือ้ การคว่ําบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจนี เป็น
ปัจจัยทีซ้ํ่าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน้ํามันทีย่นืระดับสงูและราคา
อาหารทีม่แีนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ ก็เป็นปัจจัยลดทอนกําลังซือ้และการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐนัน้ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิที่
ข ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในชว่งที่ผ่านมา มแีนวโนม้ถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน้ดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่เศรษฐกจิยูโรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมี
แนวโนม้ไดร้ับผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมานั้น 
สง่ผลกระทบต่อภาคการบรกิารและการผลติ ซึง่ลา่สดุ จํานวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจนีไดล้ดลงแลว้ แตส่ถานการณ์ในจนี
จงึยังเป็นปัจจัยทีต่อ้งตดิตาม โดยถา้หากควบคุมไดด้ตี่อเนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง 
ต่างจากเศรษฐกจิสหรัฐฯและยูโรโซน โดยภาพรวมแลว้ เศรษฐกจิโลกจะมโีมเมนตัมทีช่ะลอลงในระยะขา้งหนา้ ทําใหป้ระเด็น
ภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็นความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตรา
เงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง ก็อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศต่างๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอย
ทางเศรษฐกจิ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคม โดยเศรษฐกจิไทยอยู่ในโหมดของการฟ้ืนตัว หนุน
โดยการบรโิภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถงึภาคการสง่ออกทีไ่ดร้ับประโยชน์จากประเทศคู่คา้ที่ฟ้ืนตัว
กอ่นและค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ด ีGDP ปี 2565 เริม่ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กนอ้ย จากปัจจัยมหภาค ทัง้โมเมนตัม 
ของเศรษฐกจิโลก และระดับราคาสนิคา้บรกิารที่สูงขึน้ฉุดกําลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศ ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวจาก
ฐานต่ําจากการเปิดรับนักทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยไดไ้มม่ากก็นอ้ยในปีนี้ 

ในเดอืนนี้ นักลงทุนต่างชาต ิยังคงซือ้สทุธติลาดหุน้ไทยต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่6 ที ่2 หมืน่ลา้นบาท เป็นอกีปัจจัยหนุนตลาดหุน้
ไทยใหป้รับตัวไดด้กีว่าและปิดทรงตัวได ้0.3% YTD เทยีบกับตลาดหุน้โลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธก์ารลงทุนยังคง 
Selective ในหุน้ทีผ่ลประกอบการมแีนวโนม้การฟ้ืนตัวทีด่ขี ึน้ตามการเปิดประเทศ ซึง่ระดับ Valuation นัน้นับวา่ไมไ่ดถ้กู แตก็่ไม่
ถงึกับแพงมากและยังระมัดระวังต่อบรษัิทที่มีความเสี่ยงต่อตน้ทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งจับตาปัจจัยความ
เปลีย่นแปลงเชงิมหภาคซึง่อาจจะทําใหใ้หหุ้น้ของบรษัิทกลุม่นี้ทีป่รับตัวลงในชว่งกอ่นหนา้ กลับมาฟ้ืนตัวไดใ้นอนาคต  

 สําหรับการลงทนุตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทนุ B25RMF มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ 
วันที ่30 เมษายน 2565 เทา่กับ 4,283.94 ลา้นบาท หรอื 15.3615 บาทตอ่หน่วยลงทนุ และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบ
ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 0.71 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

 

 

อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่30 เม.ย. 55 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 15.3545  15.2535  15.1280  15.0626  14.6949  12.3025  

ผลการดําเนนิงานของ B25RMF 0.04 0.71 1.55 0.66 0.89 2.24 

เกณฑม์าตรฐาน3 5.06 5.67 6.87 3.47 3.23 3.77 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

3.074 2.824 2.73 4.05 3.46 3.40 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

2.434 2.294 2.27 3.97 3.33 3.26 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

1. อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์สัดสว่น 7.50% 

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 18.75% 
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 37.50% 
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป 

อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 11.25% 
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 25.00% 

4 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัที ่30 เมษายน  2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   4,287,339,578.58  100.08  

หุน้สามญั       

ธนาคาร       

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

9,843,400.00  0.23  

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

54,521,500.00  1.27  

วสัดุกอ่สรา้ง       

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

15,578,016.00  0.36  

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

28,342,000.00  0.66  

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

38,485,900.00  0.90  

พลงังานและสาธารณูปโภค       

บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 5,699,856.40  0.13  

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

11,400,220.00  0.27  

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

45,344,370.00   1.06  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

26,155,690.00  0.61  

บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 
 

   30,173,675.00   0.70  

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

   19,755,000.00   0.46  

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์       

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

   15,727,250.00   0.37  

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

   21,750,000.00   0.51  

บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

   60,040,056.00   1.40  

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 274,727.65   0.01  

อาหารและเครือ่งดืม่       

บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

   21,221,100.00   0.50  

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

 6,193,000.00   0.14  

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

   57,211,000.00   1.34  

บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

 7,275,000.00   0.17  

การแพทย ์       

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

   30,629,625.00   0.71  

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

582,610.00   0.01  

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

 8,884,400.00   0.21  

วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร       

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   22,438,740.00   0.52  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

   20,532,500.00   0.48  

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   10,225,800.00   0.24  

บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) 
 

   40,919,928.00   0.96  

ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

   28,997,760.00   0.68  

บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

  78,600.00   -    

สือ่และสิง่พมิพ ์       

บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

 1,001,940.00   0.02  

บรษัิท โมโน เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

   18,882,776.00   0.44  

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

   25,087,249.80   0.59  

บรรจภุณัฑ ์       

บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากัด (มหาชน) 
 

 8,611,200.00   0.20  

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

   11,254,425.00   0.26  

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) 
 

   32,715,750.00   0.76  

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

 2,559,690.00   0.06  

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

 4,604,360.00   0.11  

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

   11,067,008.94   0.26  

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

   11,724,900.00   0.27  

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

   24,490,975.00   0.57  

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

 2,310,588.00   0.05  

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

   22,286,817.00   0.52  

บรษัิท ย ูซติี ้จํากัด (มหาชน) 
 

 6,859,770.00   0.16  

ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

   21,853,950.00   0.51  

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) -    39,987,162.00   0.93  

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

 8,089,125.00   0.19  

บรษัิท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จํากัด (มหาชน) 
 

   19,447,120.00   0.45  

ต ัว๋เงนิคลงั       

กระทรวงการคลัง -  216,751,716.62   5.06  
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

พนัธบตัร       

กระทรวงการคลัง -  510,456,364.88     11.92  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย -  935,160,183.64     21.83  

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -    35,567,860.15   0.83  

  หุน้กู ้       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) -    48,621,429.98   1.13  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -  344,958,387.04   8.05  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ -  148,089,700.57   3.46  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA -  221,962,503.48   5.18  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- -  5,072,421.63   0.12  

อันดับความน่าเชือ่ถอื F1+ -    39,983,174.20   0.93  

อันดับความน่าเชือ่ถอื T1+ -    10,011,181.21   0.23  

อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ -  434,839,233.15     10.15  

อันดับความน่าเชือ่ถอื A -  141,369,459.65   3.30  

อันดับความน่าเชือ่ถอื A- -  109,070,095.13   2.55  

อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+ -  7,099,760.37   0.17  

อันดับความน่าเชือ่ถอื -    23,712,306.11   0.55  

  เงนิฝากธนาคาร       

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) -    75,058,589.05   1.75  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -  5,498,634.37   0.13  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -    62,940,046.56   1.47  
        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)    4,283,935,678.47  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)    15.3615  
 

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อย่าง
เทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎ
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 ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 1,697.90 39.63 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 
หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

80.56 1.88 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 1,534.68 35.86 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 25/05/22 AAA 10,000,000.00 9,997,107.69 

2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 08/06/22 AAA 20,000,000.00 19,990,218.48 

3. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 06/07/22 AAA 10,000,000.00 9,991,869.63 

4. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 145,000,000.00 144,857,127.22 

5. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/10/22 AAA 32,000,000.00 31,915,393.60 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 11,000,000.00 9,023,367.10 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/03/28 - 5,000,000.00 5,605,610.98 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 75,000,000.00 75,655,433.25 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 80,000,000.00 81,290,529.49 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/24 AAA 7,000,000.00 6,914,099.82 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 105,000,000.00 103,137,568.52 

12. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 128,000,000.00 127,942,457.60 

13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 30,000,000.00 29,270,695.74 

14. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 12,000,000.00 12,044,644.81 

15. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 22,000,000.00 20,705,704.45 

16. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 20,000,000.00 20,594,972.00 

17. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 4,000,000.00 3,730,076.32 

18. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/31 AAA 5,000,000.00 4,735,931.60 

19. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 10,000,000.00 9,805,273.20 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/05/22 AAA 60,000,000.00 60,163,833.68 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 40,000,000.00 40,202,909.20 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/11/22 AAA 55,000,000.00 55,113,911.19 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/05/22 AAA 130,000,000.00 129,993,666.07 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/05/22 AAA 45,000,000.00 44,993,994.12 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 70,000,000.00 69,974,234.15 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 70,000,000.00 69,950,229.93 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 15,000,000.00 14,987,804.44 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 30,000,000.00 29,972,575.93 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 90,000,000.00 89,920,771.18 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 40,000,000.00 39,964,349.61 

31. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 60,000,000.00 59,929,004.65 

32. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 30,000,000.00 29,963,735.67 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

33. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 130,000,000.00 129,851,403.64 

34. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/11/22 AAA 15,000,000.00 14,957,959.58 

35. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/22 AAA 30,000,000.00 30,128,738.10 

36. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/08/22 AAA 25,000,000.00 25,091,062.50 

37. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/22 AAA 20,000,000.00 20,225,591.20 

38. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงการคลัง 10/06/26 AAA 15,000,000.00 15,342,268.95 

39. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 

- 07/05/28 AA+ 5,000,000.00 4,827,049.12 

40. หุน้กู ้ บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล 
ออโต ้ลสี จํากัด (มหาชน) 

- 25/05/24 AA+ 3,000,000.00 2,962,773.77 

41. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 30,000,000.00 28,491,455.11 

42. หุน้กู ้ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิ 
การบนิกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/02/30 BBB+ 5,000,000.00 4,134,966.50 

43. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 09/04/23 A- 5,000,000.00 5,029,731.98 

44. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 05/11/25 A- 5,000,000.00 5,112,278.59 

45. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 02/12/26 A- 30,000,000.00 29,133,263.11 

46. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) - 04/08/24 A+ 5,000,000.00 4,935,669.44 

47. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) - 27/01/25 A+ 10,000,000.00 9,833,653.61 

48. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) - 21/04/27 A+ 5,000,000.00 5,143,095.95 

49. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/06/22 A 20,000,000.00 20,197,212.40 

50. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/23 A 5,000,000.00 5,132,352.40 

51. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/12/23 A 5,000,000.00 5,233,273.60 

52. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/24 A 2,000,000.00 2,075,720.38 

53. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/06/24 A 10,000,000.00 10,284,859.90 

54. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/24 A 15,000,000.00 15,167,925.30 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

55. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/25 A 6,000,000.00 5,836,256.22 

56. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 12/07/25 A 10,000,000.00 9,696,576.56 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 21/03/27 A 5,000,000.00 5,169,031.44 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/28 A 5,000,000.00 4,668,249.65 

59. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 26/06/23 AAA 10,000,000.00 10,221,995.83 

60. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 22/08/24 A+ 5,000,000.00 5,336,997.99 

61. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 25,000,000.00 24,586,086.55 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 26/08/26 A+ 10,000,000.00 10,173,334.03 

63. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 18/08/27 A+ 20,000,000.00 20,410,973.91 

64. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 15/11/27 A+ 30,000,000.00 30,044,218.04 

65. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 16/03/28 A+ 60,000,000.00 58,855,164.41 

66. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 16/06/31 A+ 45,000,000.00 45,107,988.25 

67. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 15/05/22 A+ 10,000,000.00 10,156,697.40 

68. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 12/04/24 A+ 10,000,000.00 10,248,981.90 

69. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 24/01/25 A+ 25,000,000.00 25,555,938.25 

70. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/01/26 A+ 5,000,000.00 4,992,808.00 

71. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 24/01/28 A+ 35,000,000.00 35,128,120.30 

72. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/01/28 A+ 5,000,000.00 4,895,867.25 

73. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 23/09/27 A+ 5,000,000.00 4,718,767.54 

74. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 20/01/28 A+ 10,000,000.00 10,301,142.45 

75. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 23/09/29 A+ 5,000,000.00 4,821,104.45 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
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76. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

- 11/03/25 AA 5,000,000.00 4,900,727.87 

77. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 5,000,000.00 5,258,632.43 

78. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 25,000,000.00 23,667,880.83 

79. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 21/12/24 AA- 5,000,000.00 5,072,421.63 

80. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 09/05/22 A- 15,000,000.00 15,221,904.11 

81. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 06/05/24 A- 10,000,000.00 10,110,089.93 

82. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 11/12/25 A- 5,000,000.00 4,856,801.88 

83. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 11/03/27 A- 5,000,000.00 4,834,440.97 

84. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/04/25 AAA(tha) 10,000,000.00 9,999,093.10 

85. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 10,000,000.00 10,130,881.77 

86. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

- 08/11/24 AA+ 10,000,000.00 10,200,145.77 

87. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

- 07/08/25 AA+ 5,000,000.00 4,984,267.99 

88. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

- 08/11/26 AA+ 20,000,000.00 19,972,390.61 

89. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

- 08/11/29 AA+ 50,000,000.00 49,088,982.18 

90. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 29/09/24 A- 5,000,000.00 4,911,815.65 

91. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 19/08/25 A- 5,000,000.00 5,023,324.51 

92. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/02/27 A- 10,000,000.00 9,681,869.14 

93. หุน้กู ้ บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง้ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 10/02/25 AAA 15,000,000.00 14,676,663.00 
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94. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากัด 

- 25/05/22 F1+ 40,000,000.00 39,983,174.20 

95. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จํากัด 

- 26/10/24 AAA 1,000,000.00 985,111.45 

96. หุน้กู ้ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากัด 
(มหาชน) 

- 20/05/24 A- 5,000,000.00 5,017,745.68 

97. หุน้กู ้ บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 15,000,000.00 14,808,929.51 

98. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร 
จํากัด (มหาชน) 

- 19/05/22 A 20,000,000.00 20,060,901.66 

99. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร 
จํากัด (มหาชน) 

- 23/07/23 A 5,000,000.00 5,014,279.72 

100. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 9,000,000.00 8,715,565.46 

101. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย์
พหลโยธนิ จํากัด 

ธนาคารทหารไทย 
ธนชาต จํากัด 

(มหาชน) 

26/08/22 T1+ 10,000,000.00 10,011,181.21 

102. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 20,000,000.00 19,327,789.07 

103. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 07/06/27 AAA 5,000,000.00 5,400,479.49 

104. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/33 AAA 5,000,000.00 4,733,435.92 

105. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 06/02/23 AAA 10,000,000.00 10,040,199.50 

106. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 08/04/25 BBB+ 3,000,000.00 2,964,793.87 

107. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 02/07/25 AAA 35,000,000.00 35,080,367.35 

108. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 06/08/28 AAA 10,000,000.00 9,402,182.68 

109. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท.สผ.  
ศนูยบ์รหิารเงนิ 

บรษัิท ปตท. สํารวจ 
และ ผลติ ปิโตรเลยีม 

จํากัด (มหาชน)  

05/04/27 AAA 5,000,000.00 4,865,719.14 

110. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  
เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 

- 25/01/27 AA+ 45,000,000.00 44,200,701.15 

111. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  
เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 

- 08/04/27 AA+ 2,000,000.00 1,994,012.80 

112. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล  
เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 

- 25/01/29 AA+ 10,000,000.00 9,859,377.18 

113. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

- 28/01/25 A- 5,000,000.00 4,986,895.22 

114. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด
(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 40,000,000.00 41,273,473.60 

115. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากัด (มหาชน) 

- 29/04/26 A 5,000,000.00 4,980,463.45 

116. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จํากัด (มหาชน) 

- 09/05/27 A 26,000,000.00 27,852,356.97 
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117. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,053,534.71 

118. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 10,000,000.00 9,950,609.25 

119. หุน้กู ้ บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด 
(มหาชน) 

- 28/04/24 - 15,000,000.00 14,996,740.65 

120. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

18/11/22 AAA 40,000,000.00 40,525,957.92 

121. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

31/10/22 AAA 20,000,000.00 20,343,403.67 

122. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

29/11/23 AAA 20,000,000.00 19,974,086.50 

123. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

26/08/24 AAA 10,000,000.00 9,788,780.72 

124. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

31/10/24 AAA 30,000,000.00 30,819,988.13 

125. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

09/05/25 AAA 10,000,000.00 10,276,030.84 

126. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

28/05/25 AAA 30,000,000.00 29,421,691.09 

127. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V.  

25/08/25 AAA 10,000,000.00 9,776,498.09 

128. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 12/03/24 A+ 5,000,000.00 5,274,692.20 

129. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 30,000,000.00 30,883,102.23 

130. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

- 06/11/26 A+ 6,000,000.00 6,057,105.37 

131. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 20,000,000.00 20,845,617.60 

132. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - 23/09/24 AAA 10,000,000.00 9,821,831.36 

133. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - 26/04/25 AAA 11,000,000.00 10,999,364.95 

134. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ 
ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์
จํากัด (มหาชน) 

- 26/06/23 A- 5,000,000.00 5,149,934.36 

135. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 

- 20/04/24 AA 15,000,000.00 14,807,751.80 

136. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/03/25 AA 97,000,000.00 97,562,440.92 

137. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 

- 11/06/25 AA 45,000,000.00 44,748,211.53 
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138. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 

- 11/06/26 AA 45,000,000.00 44,939,227.40 

139. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/22 AAA(tha) 5,000,000.00 5,034,136.99 

140. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 11/04/23 AAA(tha) 40,000,000.00 40,016,438.36 

141. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 18/04/23 AAA(tha) 30,000,000.00 30,008,013.70 

142. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 3,193,134.34 

143. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 59,746,912.22 

144. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 5,498,634.37 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
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 ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  บาท 

สนิทรพัย ์   
  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 4,151,288,238.30 บาท) 4,200,759,783.06 

  เงนิฝากธนาคาร 198,671,374.41 

  ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 37,806,274.78 
  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 18,281,051.11 

     รวมสนิทรัพย ์ 4,455,518,483.36 

    
หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,295,835.80 
  หนี้สนิอืน่ 108,064.31 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 167,881,835.60 
  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 297,069.18 

     รวมหนี้สนิ 171,582,804.89 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 4,283,935,678.47 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2,788,747,959.60 
  กําไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 435,321,463.88 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 1,059,866,254.99 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 4,283,935,678.47 

    
จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 278,874,795.9587 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 15.3615 
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หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           

  หุน้กู ้(36.28%)           

    บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) (0.11%)          

ครัง้ที ่1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.11%) 2.1400 07/05/28 5,000,000.00   4,775,747.75 

          4,775,747.75 

    บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จํากดั (มหาชน) (0.07%)       

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.07%) 1.1200 25/05/24 3,000,000.00   2,948,321.18 

          2,948,321.18 

    ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.68%)           

พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่8  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.68%) 1.5000 17/09/26 30,000,000.00   28,435,975.66 

          28,435,975.66 

    บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (0.10%)         

ครัง้ที ่1/2563 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2573 (0.10%) 2.7500 07/02/30 5,000,000.00   4,103,699.40 

          4,103,699.40 

    บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) (0.93%)         

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.12%) 1.8500 09/04/23 5,000,000.00   5,024,156.64 

ชดุที ่2 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 3.4100 05/11/25 5,000,000.00   5,029,597.76 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.69%) 2.6000 02/12/26 30,000,000.00   28,812,715.16 

          38,866,469.56 

    บรษิทั บา้นปู จํากดั (มหาชน) (0.47%)           

ครัง้ที ่2/2564  
ชดุที ่4 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.12%) 1.5800 04/08/24 5,000,000.00   4,917,055.74 

ครัง้ที ่1/2565  
ชดุที ่1 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.23%) 1.7600 27/01/25 10,000,000.00   9,788,327.61 

ครัง้ที ่1/2560  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.12%) 4.1700 21/04/27 5,000,000.00   5,137,383.60 

          19,842,766.95 

    บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) (1.97%)           

ครัง้ที ่2/2563 ชดุที ่3  
ครบกาหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.48%) 2.1000 08/06/22 20,000,000.00   20,031,513.80 

ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.12%) 3.0700 07/09/23 5,000,000.00   5,109,222.25 

ครัง้ที ่2/2559 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.12%) 3.7700 08/12/23 5,000,000.00   5,158,906.50 

ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่5  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.05%) 3.8500 24/03/24 2,000,000.00   2,067,703.94 
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ครัง้ที ่2/2563 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.24%) 3.00 08/06/24 10,000,000.00   10,166,503.70 

ครัง้ที ่2/2562 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.36%) 2.6500 07/09/24 15,000,000.00   15,108,028.05 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.14%) 1.6300 24/03/25 6,000,000.00   5,826,074.28 

ครัง้ที ่1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.23%) 1.6300 12/07/25 10,000,000.00   9,647,899.86 

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.12%) 3.8300 21/03/27 5,000,000.00   5,149,094.44 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.11%) 2.1600 24/03/28 5,000,000.00   4,657,005.80 

          82,921,952.62 

    บรษิทั ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จํากดั (0.24%)           

ครัง้ที ่1/2563  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.24%) 2.3600 26/06/23 10,000,000.00   10,140,527.33 

          10,140,527.33 

    บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) (4.59%)           

ครัง้ที ่2/2557 ชดุที ่8  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.13%) 5.0500 22/08/24 5,000,000.00   5,289,956.89 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่6  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.58%) 2.1400 16/06/25 25,000,000.00   24,386,744.08 

ครัง้ที ่2/2559 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.24%) 3.6800 26/08/26 10,000,000.00   10,108,808.03 

ครัง้ที ่2/2560  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.48%) 3.9600 18/08/27 20,000,000.00   20,254,743.71 

ครัง้ที ่3/2560 ชดุที ่2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.70%) 3.5000 15/11/27 30,000,000.00   29,563,807.04 

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (1.39%) 3.4200 16/03/28 60,000,000.00   58,596,556.01 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2574 (1.06%) 3.9000 16/06/31 45,000,000.00   44,454,070.44 

          192,654,686.20 

    บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) (2.15%)       

ครัง้ที ่2/2561 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.24%) 3.2000 15/05/22 10,000,000.00   10,010,286.40 

ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.24%) 3.1100 12/04/24 10,000,000.00   10,232,792.90 

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.60%) 3.0500 24/01/25 25,000,000.00   25,353,301.25 

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่1 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.12%) 2.9900 22/01/26 5,000,000.00   4,952,258.70 

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.83%) 3.6000 24/01/28 35,000,000.00   34,793,271.10 
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ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.12%) 3.1500 22/01/28 5,000,000.00   4,853,148.05 

          90,195,058.40 

    บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (0.47%)          

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.11%) 2.5000 23/09/27 5,000,000.00   4,705,411.39 

ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่4   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.24%) 4.1500 20/01/28 10,000,000.00   10,186,306.85 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 (0.11%) 3.1800 23/09/29 5,000,000.00   4,804,115.40 

          19,695,833.64 

    บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) (0.12%)           

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี 2568 (0.12%) 1.4900 11/03/25 5,000,000.00   4,890,318.27 

          4,890,318.27 

    บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (0.12%)        

ครัง้ที ่1/2558 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 4.1800 16/06/25 5,000,000.00   5,180,758.48 

          5,180,758.48 

    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (0.56%)           

พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่2 (0.56%) 1.1400 27/08/26 25,000,000.00   23,618,689.08 

          23,618,689.08 

    บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จํากดั (0.12%)        

ครัง้ที ่1/2560 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.12%) 2.9400 21/12/24 5,000,000.00   5,019,662.73 

          5,019,662.73 

    บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (0.83%)        

ครัง้ที ่2/2562 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี 2565 (0.36%) 3.00 09/05/22 15,000,000.00   15,008,616.41 

ครัง้ที ่1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี 2567 (0.24%) 2.1600 06/05/24 10,000,000.00   10,005,936.50 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี 2568 (0.12%) 2.3200 11/12/25 5,000,000.00   4,840,593.68 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี 2570 (0.11%) 2.7800 11/03/27 5,000,000.00   4,815,019.07 

          34,670,165.66 

    ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(0.48%)           

พ.ศ. 2565 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.24%) 1.8900 27/04/25 10,000,000.00   9,997,021.90 

พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.24%) 2.9700 14/12/27 10,000,000.00   10,018,591.37 

          20,015,613.27 
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    บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน) (1.98%)          

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.24%) 2.2400 08/11/24 10,000,000.00   10,093,362.22 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 2.1100 07/08/25 5,000,000.00   4,960,277.59 

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.47%) 2.5200 08/11/26 20,000,000.00   19,732,127.64 

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 (1.15%) 2.8600 08/11/29 50,000,000.00   48,407,283.39 

          83,193,050.84 

    บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) (0.46%)         

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.12%) 1.7400 29/09/24 5,000,000.00   4,903,949.90 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 3.1000 19/08/25 5,000,000.00   4,993,173.83 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.23%) 2.9700 24/02/27 10,000,000.00   9,628,165.03 

          19,525,288.76 

    บรษิทั ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย)จํากดั (0.35%)           

ครัง้ที ่1/2565 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.35%) 1.4300 10/02/25 15,000,000.00   14,629,649.25 

          14,629,649.25 

    บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (0.98%)           

ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.95%)   25/05/22 40,000,000.00   39,983,174.20 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.02%) 1.3100 26/10/24 1,000,000.00   979,656.11 

          40,962,830.31 

    บรษิทั ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) (0.12%)           

 ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2567 (0.12%) 1.7700 20/05/24 5,000,000.00   4,978,466.23 

          4,978,466.23 

    บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา (0.35%)           

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.35%) 1.3800 11/09/24 15,000,000.00   14,780,006.21 

          14,780,006.21 

    ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) (0.60%)           

ครัง้ที ่30/2564  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.48%) 0.6500 19/05/22 20,000,000.00   20,000,353.71 

ครัง้ที ่3/2564  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.12%) 1.0300 23/07/23 5,000,000.00   5,000,452.32 

          25,000,806.03 
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    การไฟฟ้านครหลวง (0.21%)           

พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่3  
ครบกาหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.21%) 1.9400 30/03/27 9,000,000.00   8,700,258.08 

          8,700,258.08 

    บรษิทั บรหิารสนิทรพัยพ์หลโยธนิ จํากดั (0.24%)         

ครัง้ที ่1/2565   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.24%) 0.7000 26/08/22 10,000,000.00   9,999,290.80 

          9,999,290.80 

    การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (0.69%)           

พ.ศ.2565 ครัง้ที ่1 (0.46%) 1.8000 30/11/26 20,000,000.00   19,177,871.26 

พ.ศ. 2555 ครัง้ที ่5 (0.13%) 4.1700 07/06/27 5,000,000.00   5,317,650.72 

พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2576 (0.11%) 3.0700 30/11/33 5,000,000.00   4,669,512.63 

          29,165,034.61 

    บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (1.36%)           

ครัง้ที ่1/2564 (0.24%)   06/02/23 10,000,000.00   10,040,199.50 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.07%) 1.7900 08/04/25 3,000,000.00   2,961,410.02 

ครัง้ที ่1/2563 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.83%) 2.0500 02/07/25 35,000,000.00   34,846,442.75 

ครัง้ที ่1/2564 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2571 (0.22%) 1.7900 06/08/28 10,000,000.00   9,360,988.18 

          57,209,040.45 

    บรษิทั ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารเงนิ (0.12%)           

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. [2570] (0.12%) 2.0900 05/04/27 5,000,000.00   4,858,275.29 

          4,858,275.29 

    บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) (1.33%)         

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (1.05%) 2.1300 25/01/27 45,000,000.00   43,948,602.52 

ครัง้ที ่1/2563  
ครบกําหนดไถถ่อนปีพ.ศ. 2570 (0.05%) 2.6000 08/04/27 2,000,000.00   1,990,736.09 

ครัง้ที ่1/2565 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572 (0.23%) 2.6500 25/01/29 10,000,000.00   9,789,678.55 

          55,729,017.16 

    บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรช ัน่ จํากดั (มหาชน) (0.12%)        

ครัง้ที ่1/2565  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 3.0400 28/01/25 5,000,000.00   4,948,166.47 

          4,948,166.47 
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    บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) (0.98%)           

 ครัง้ที ่2/2560 ครบกําหนดไถถ่อน ปี พ.ศ. 2567 (0.98%) 2.9700 30/08/24 40,000,000.00   41,071,676.40 

          41,071,676.40 

    บรษิทั ปูนซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) (0.77%)           

ครัง้ที ่1/2559 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.12%) 2.7000 29/04/26 5,000,000.00   4,979,723.70 

ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.65%) 4.0800 09/05/27 26,000,000.00   27,349,566.92 

          32,329,290.62 

    บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (0.35%)          

ครัง้ที ่1/2563 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.12%) 2.5400 25/06/25 5,000,000.00   5,009,345.66 

ครัง้ที ่1/2563 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.23%) 2.7400 25/06/27 10,000,000.00   9,855,272.25 

          14,864,617.91 

    บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (4.78%)           

ครัง้ที ่1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.35%) 1.2100 20/04/24 15,000,000.00   14,802,281.94 

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (2.31%) 3.1500 22/03/25 97,000,000.00   97,227,592.07 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (1.06%) 2.0700 11/06/25 45,000,000.00   44,388,371.80 

ครัง้ที ่2/2564 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (1.06%) 2.4300 11/06/26 45,000,000.00   44,516,806.85 

          200,935,052.66 

    บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั (มหาชน) (0.36%)           

TIDLOR244BX (0.36%) 1.8800 28/04/24 15,000,000.00   14,994,422.85 

          14,994,422.85 

    บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จํากดั (4.04%)           

ครัง้ที ่4/2562 ชดุที ่3 อายุ 3 ปี   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.96%) 1.8100 18/11/22 40,000,000.00   40,200,653.92 

ครัง้ที ่4/2560 อาย ุ5 ปี  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (0.48%) 2.2000 31/10/22 20,000,000.00   20,124,006.49 

ครัง้ที ่5/2564 อาย ุ2 ปี   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.47%) 1.1200 29/11/23 20,000,000.00   19,880,190.61 

ครัง้ที ่4/2564 ชดุที ่2 อายุ 3 ปี  
ครบกาหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.23%) 0.9400 26/08/24 10,000,000.00   9,772,298.52 

ครัง้ที ่4/2560 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.72%) 2.6100 31/10/24 30,000,000.00   30,429,560.64 

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.24%) 2.7200 09/05/25 10,000,000.00   10,147,110.25 
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ครัง้ที ่3/2564 อาย ุ4 ปี   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.70%) 1.4000 28/05/25 30,000,000.00   29,244,485.59 

ครัง้ที ่1/2565   
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.23%) 1.6200 25/08/25 10,000,000.00   9,747,648.79 

          169,545,954.81 

    บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) (0.12%)           

ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.12%) 4.8400 12/03/24 5,000,000.00   5,241,541.50 

          5,241,541.50 

    บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) (1.37%)           

ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่3  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.73%) 3.5800 19/01/24 30,000,000.00   30,847,792.53 

ครัง้ที ่1/2562 ชดุที ่1  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569 (0.14%) 2.7800 06/11/26 6,000,000.00   5,976,675.77 

ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่4  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2570 (0.50%) 3.9400 19/01/27 20,000,000.00   20,819,710.80 

          57,644,179.10 

    ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) (0.50%)           

ครัง้ที ่2/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 (0.23%) 0.9700 23/09/24 10,000,000.00   9,811,466.98 

ครัง้ที ่2/2565 ชดุที ่2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 (0.26%) 2.0100 26/04/25 11,000,000.00   10,996,336.18 

          20,807,803.16 

    บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติ ีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (0.12%)       

ครัง้ที ่1/2561 ชดุที ่2  
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566 (0.12%) 3.1700 26/06/23 5,000,000.00   5,095,219.31 

          5,095,219.31 

  รวมหุน้กู ้         1,524,185,184.99 

  พนัธบตัร (35.18%)           

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (22.25%)           

รุ่นที ่2/2ปี/2563 (1.43%) 0.6100 25/05/22 60,000,000.00   60,006,403.54 

รุ่นที ่2/3ปี/2562 (0.96%) 1.4400 16/09/22 40,000,000.00   40,130,317.60 

รุ่นที ่3/2ปี/2563 (1.31%) 0.5600 23/11/22 55,000,000.00   54,979,741.33 

งวดที ่5/91/65 (3.09%)   05/05/22 130,000,000.00   129,993,666.07 

งวดที ่5/364/64 (1.07%)   12/05/22 45,000,000.00   44,993,994.12 

งวดที ่6/363/64 (1.67%)   02/06/22 70,000,000.00   69,974,234.15 

งวดที ่12/91/65 (1.67%)   23/06/22 70,000,000.00   69,950,229.93 

งวดที ่13/91/65 (0.36%)   30/06/22 15,000,000.00   14,987,804.44 

งวดที ่7/364/64 (0.71%)   07/07/22 30,000,000.00   29,972,575.93 

งวดที ่14/91/65 (2.14%)   07/07/22 90,000,000.00   89,920,771.18 
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งวดที ่15/87/65 (0.95%)   14/07/22 40,000,000.00   39,964,349.61 

งวดที ่17/95/65 (1.43%)   01/08/22 60,000,000.00   59,929,004.65 

งวดที ่8/364/64 (0.71%)   04/08/22 30,000,000.00   29,963,735.67 

งวดที ่18/91/65 (3.09%)   04/08/22 130,000,000.00   129,851,403.64 

งวดที ่11/364/64 (0.36%)   03/11/22 15,000,000.00   14,957,959.58 

งวดที ่1/FRB364/64 (0.72%)   18/07/22 30,000,000.00   30,128,738.10 

งวดที ่2/FRB364/64 (0.60%)   29/08/22 25,000,000.00   25,091,062.50 

          934,795,992.04 

    ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.84%)         

พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่4 (0.48%) 2.3700 10/06/22 20,000,000.00   20,041,185.80 

พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่5 (0.36%) 2.6500 10/06/26 15,000,000.00   15,187,625.10 

          35,228,810.90 

    กระทรวงการคลงั (12.09%)           

พันธบัตรเพือ่ความย่ังยนื (Sustainability Bond)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.21%) 1.5850 17/12/35 11,000,000.00   8,958,881.47 

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้แปรผัน 
ตามการเปลีย่นแปลงของเงนิเฟ้อ  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครัง้ที ่2 (0.13%) 1.2500 12/03/28 5,000,000.00   5,596,289.40 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี ้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 (1.79%) 1.8750 17/06/22 75,000,000.00   75,135,313.50 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี ้ 
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3 (1.92%) 2.00 17/12/22 80,000,000.00   80,698,748.69 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่1 (0.16%) 0.7500 17/06/24 7,000,000.00   6,894,805.33 

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครัง้ที ่1 (2.45%) 0.7500 17/09/24 105,000,000.00   103,040,479.48 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี ้
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่4 (3.03%) 1.4500 17/12/24 128,000,000.00   127,255,992.32 

พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ครัง้ที ่18 (0.69%) 0.9500 17/06/25 30,000,000.00   29,165,284.74 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้ใหกู้ต้อ่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 (0.28%) 2.1250 17/12/26 12,000,000.00   11,950,329.73 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่11 (0.49%) 1.00 17/06/27 22,000,000.00   20,624,005.82 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี ้ 
(พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู ระยะทีส่อง)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่2 (0.49%) 2.8750 17/12/28 20,000,000.00   20,382,300.80 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสรา้งหนี ้ 
(พ.ร.ก. ใหอ้ํานาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิฯ พ.ศ. 2552)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 (0.09%) 1.6000 17/12/29 4,000,000.00   3,706,405.08 
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พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่6 (0.11%) 2.00 17/12/31 5,000,000.00   4,698,945.30 

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การบรหิารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่2 (0.23%) 3.3000 17/06/38 10,000,000.00   9,683,218.40 

          507,791,000.06 

  รวมพนัธบตัร         1,477,815,803.00 

  หุน้สามญั (21.59%)           

    ธนาคาร (1.53%)           

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (0.23%)     63,200.00   9,669,600.00 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) (1.30%)     474,100.00   54,521,500.00 

          64,191,100.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (1.95%)           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) (0.36%)     1,974,400.00   15,104,160.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (0.67%)     76,600.00   28,342,000.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (0.92%)    1,327,100.00   38,485,900.00 

          81,932,060.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (3.29%)           

บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) (0.14%)     581,618.00   5,699,856.40 

บรษัิท บา้นปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (0.27%)     699,400.00   11,400,220.00 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) (1.08%)     510,600.00   45,188,100.00 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (0.62%)     2,797,400.00   26,155,690.00 

บรษัิท ปตท. น้ํามันและการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) (0.72%)    1,206,947.00   30,173,675.00 

บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) (0.47%)     526,800.00   19,755,000.00 

          138,372,541.40 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์(2.32%)           

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (0.37%)    81,700.00   15,727,250.00 

บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากดั (มหาชน) (0.52%)     500,000.00   21,750,000.00 

บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) (1.42%)    686,800.00   59,751,600.00 

บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) (0.01%)     6,815.00   250,451.25 

          97,479,301.25 

    อาหารและเครือ่งดืม่ (2.19%)           

บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.51%)     193,800.00   21,221,100.00 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.15%)     112,600.00   6,193,000.00 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (1.36%)    1,634,600.00   57,211,000.00 

บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.17%)     150,000.00   7,275,000.00 

          91,900,100.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

    การแพทย ์(0.94%)           

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) (0.73%)     1,189,500.00   30,629,625.00 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) (0.21%)     634,600.00   8,884,400.00 

          39,514,025.00 

    วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร (0.53%)           

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.53%)     4,774,200.00   22,438,740.00 

          22,438,740.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (1.69%)           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) (0.49%)    95,500.00   20,532,500.00 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.24%)    222,300.00   10,225,800.00 

บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) (0.96%)     643,800.00   40,237,500.00 

          70,995,800.00 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ (0.69%)           

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) (0.69%)     659,040.00   28,997,760.00 

          28,997,760.00 

    สือ่และสิง่พมิพ ์(1.07%)           

บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.02%)     45,800.00   851,880.00 

บรษัิท โมโน เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) (0.45%)     7,802,800.00   18,882,776.00 

บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) (0.60%)     3,195,828.00   25,087,249.80 

          44,821,905.80 

    บรรจุภณัฑ ์(0.47%)           

บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จํากัด (มหาชน) (0.20%)     499,200.00   8,486,400.00 

บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) (0.27%)     203,700.00   11,254,425.00 

          19,740,825.00 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(0.78%)           

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด (มหาชน) (0.78%)     723,000.00   32,715,750.00 

          32,715,750.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(2.02%)           

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) (0.06%)     334,600.00   2,542,960.00 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (0.11%)     390,200.00   4,604,360.00 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (0.26%)     2,281,500.00   11,042,460.00 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (0.28%)     193,800.00   11,724,900.00 

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (0.58%)     2,564,500.00   24,490,975.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.06%)     726,600.00   2,310,588.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.50%)    5,744,025.00   21,138,012.00 

บรษัิท ย ูซติี ้จํากัด (มหาชน) (0.16%)     6,411,000.00   6,859,770.00 

          84,714,025.00 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 
ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ชือ่หลกัทรพัย ์
อตัรา 

ดอกเบีย้ 
วนัครบ 
กําหนด 

จํานวนหนว่ย/ 
เงนิตน้   

ราคายตุธิรรม 
(บาท) 

            

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(0.52%)           

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (0.52%)     327,400.00   21,853,950.00 

          21,853,950.00 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (1.60%)           

บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) (0.95%)     1,315,800.00   39,802,950.00 

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.19%)     1,017,500.00   8,089,125.00 

บรษัิท พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จํากัด (มหาชน) (0.46%)     1,262,800.00   19,447,120.00 

          67,339,195.00 

  รวมหุน้สามญั         907,007,078.45 

  ต ัว๋เงนิคลงั (5.16%)           

    กระทรวงการคลงั (5.16%)           

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)4/182/65 (0.24%)   25/05/22 10,000,000.00   9,997,107.69 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)5/182/65 (0.48%)   08/06/22 20,000,000.00   19,990,218.48 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)7/182/65 (0.24%)   06/07/22 10,000,000.00   9,991,869.63 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)8/182/65 (3.45%)   20/07/22 145,000,000.00   144,857,127.22 

ต๋ัวเงนิคลัง งวดที ่(DM)14/183/65 (0.76%)   12/10/22 32,000,000.00   31,915,393.60 

          216,751,716.62 

  รวมต ัว๋เงนิคลงั         216,751,716.62 

  เงนิฝากประจํา (1.79%)           

    ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1.79%)           

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.12%) 0.7000 10/05/22 5,000,000.00   5,000,000.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.95%) 0.7500 11/04/23 40,000,000.00   40,000,000.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(1 ปี) (0.71%) 0.7500 18/04/23 30,000,000.00   30,000,000.00 

          75,000,000.00 

  รวมเงนิฝากประจํา         75,000,000.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         4,200,759,783.06 

รวมเงนิลงทนุ         4,200,759,783.06 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับระยะเวลาหกเดอืน สิ�นสดุว นัที ่ 30 เมษายน 2565 

(ยงัไมไ่ด ต้รวจสอบ) 

บาท 

รายไดจ้ากการลงทนุ

 รายไดจ้ากเงนิปันผล 9,740,622.27 

 รายไดด้อกเบีย้ 21,154,905.79 

 รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 30,895,528.06 

คา่ใชจ้า่ย 

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ 16,964,521.70 

 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 791,677.66 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 2,714,323.48 

 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 45,530.98 

 คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 416,055.18 

     รวมคา่ใชจ้่าย 20,932,109.00 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 9,963,419.06 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 31,233,125.14 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (11,884,165.05) 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น 176,510.96 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 19,525,471.05 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 29,488,890.11 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,854.69 0.372 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 739.89 0.017 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,536.75 0.060 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 1,951.55 0.046 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 444.02 0.010  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 19,575.35 0.459 

1 เป็นค่าใชจ่้ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 
   
PTR =  1,698,552,846.97  
   4,262,720,565.33  
   
PTR = 0.40 

 
หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธ์การ

ลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 19.31 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 19.02 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 8.90 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 7.60 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 6.24 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 5.48 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 5.35 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 5.33 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 4.95 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 4.10 

11 อืน่ๆ 13.72 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 2,088,156.94 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี่บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารดอยซแ์บงก.์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์
เอ็น.ว.ี 

เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารบเีอ็นพ ีพารบีาส ์ เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารแหง่อเมรกิา เนชัน่แนล 
แอสโซซเิอชัน่ 

เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารSociété Générale เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ 
คอรป์อเรชัน่ จํากัด 

เอกสาร Research และ Indiactive Yield  เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS,  
Indiactive Yield และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 9 พฤษภาคม 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


