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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4  

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมุมมองการลงทุน ดงัตอ่ไปน้ี 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น 

 เดอืนกนัยายน 2563 เป็นเดอืนที่ตลาดหุ้นทัว่โลกมกีารปรบัฐานลงเป็นเดอืนแรก หลงัจากที่ขึ้นมาหลายเดอืน โดยการฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกจิโลกเริม่เผชญิกบัความไม่แน่นอนเพิม่ขึน้ จากการระบาดมากขึน้ของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศ 

ซึ่งทําให้ต้องเพิม่ระยะเวลาการใชม้าตรการลอ็คดาวน์ออกไป ส่วนปัจจยัสนับสนุนจากนโยบายการเงนิที่ผ่อนคลายยงัคงเดมิ โดย

ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) มแีนวโน้มทีจ่ะคงอตัราดอกเบีย้ตํ่าเป็นระยะเวลานานขึน้ ในขณะทีก่ารเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีอง

สหรฐัฯ กําลงัใกลเ้ขา้มา ทาํใหนั้กลงทุนขายสนิทรพัยเ์พื่อลดความเสีย่งต่อความไม่แน่นอนในระยะสัน้ขา้งหน้า ส่งผลใหต้ลาดหุน้โลก 

(World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.5% ในเดอืนน้ี 

 สาํหรบัเศรษฐกจิโลกนัน้ ยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตวั โดยมแีนวโน้มทีจ่ะผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้วในไตรมาสสอง ทว่าตวัชี้วดั

ทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มส่งสัญญาณว่า โมเมนตัมการฟ้ืนตัวในหลายประเทศเริ่มที่จะชะลอตัวลง ได้แก่ ดัชนี Composite PMI  

เดอืนกนัยายน ของสหรฐัฯ และยูโรโซน ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย หลงัปรบัขึน้มาติดต่อกนั 4 เดอืน โดยการลดลงเป็นผลมาจากภาค

บรกิาร ในขณะทีภ่าคการผลติยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ได ้ทัง้น้ี ปัจจยัทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการชะลอตวันัน้ นอกจากอุปสงค์ในช่วงแรกหลงัจาก

การปลดลอ็คดาวน์ (Pent-up Demand) ทีช่ะลอลงตามปกติแล้ว มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกจิในหลายประเทศเริม่มกีารขาดช่วง 

รวมถงึการกลบัมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเริม่รุนแรงขึน้โดยเฉพาะในยุโรป จนเริม่มกีารกลบัมาใชม้าตรการลอ็คดาวน์

อกีครัง้ กดดนัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า ดงันัน้ แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในช่วงต่อจากน้ี จงึยงัต้อง

หวงัพึง่มาตรการทางการคลงัจากทางภาครฐัระลอกใหม่ เพื่อประคองภาวะเศรษฐกจิใหก้ลบัสู่ระดบัปกตใิหไ้ดเ้รว็ขึน้ 

 ด้านประเด็นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดีของสหรฐัฯ ที่กําลงัใกล้เข้ามาถึงนัน้ ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางนโยบายให้กับ

เศรษฐกจิสหรฐัฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลอืกตัง้ตามโพลส่วนใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิขนาดใหญ่

เขา้มาในต้นปีหน้า ส่วนประเดน็ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีมแีนวโน้มจะลดลง แต่ภาคธุรกจิอาจถูกกดดนัจากนโยบายการ

ขึ้นภาษีในหลายประเภท ขณะที่หากประธานาธิบดีทรมัป์ชนะอีกสมยั ก็จะมีความต่อเน่ืองของนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึง

มาตรการทางภาษทีีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการมากกว่า แต่ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีจะยงัมอียู่คงเดมิ เป็นตน้ 

 สาํหรบัตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายน ปรบัตวัลดลง 5.6% ถูกกดดนัจากภาวะตลาดหุน้โลกจากประเดน็ทีก่ล่าวไปขา้งต้น 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิในประเทศ แมว้่าตวัเลขต่างๆ และความเชื่อมัน่เริม่บ่งชี้ถงึการฟ้ืนตวั แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ในต่างประเทศ รวมทัง้ความผดิหวงัต่อการผลติวคัซนีบางตวัทีพ่บว่ามผีลขา้งเคยีงกบัผูป่้วยบางราย ทาํใหก้ระทบต่อความคาดหวงั

ต่อการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว นอกจากน้ี มีปัจจยัเพิ่มเติมจากประเด็นทางการเมือง โดยมีการชุมนุมเพื่อเรยีกร้องการแก้ไข

รฐัธรรมนูญ ซึ่งถงึจะไม่ไดม้คีวามรุนแรงเกดิขึน้ แต่กเ็ป็นประเดน็ที่ต้องจบัตา ในเดอืนตุลาคม จะเริม่มกีารนําเสนอผลประกอบการ

ของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์กําไรของตลาดมีแนวโน้มปรบัลดลงอีก จากการเปิดเศรษฐกิจรบันักท่องเที่ยวและมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกจิที่ล่าช้ากว่าที่คาด แนวโน้มการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ยงัไม่มปัีจจยับวกเขา้มาในตลาดหุ้นไทย โดยต้อง

ตดิตามพฒันาการของเศรษฐกจิตา่งๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ขณะทีก่ารเลอืกตัง้

ของสหรฐัฯ จะเป็นปัจจยัเชงิ Sentiment ทีต่ลาดใหค้วามสาํคญัมากขึน้ในเดอืนน้ี กลยุทธก์ารลงทุนยงัตอ้งมคีวาม Selective เน้นหุน้

ทีม่พีืน้ฐานแขง็แกร่ง ไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิไม่มากนัก  และมมีลูค่าไม่แพง  
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 สาํหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่16 กนัยายน 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 มมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

ณ วนัที่ 16 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,794.38 ล้านบาท หรือ 17.9906 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

ในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.74 และมกีารจา่ยเงนิปันผลสาํหรบังวดวนัที ่17 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่16 กนัยายน 2563 

ในอตัรา 0.20 บาทต่อหน่วยลงทุน 

 กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ํามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีกํ่าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 Fund Management 

 กองทุนบวัหลวง 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 25631 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 

ตัง้แต่ 29 พ.ค. 63 

6 เดือน 

ตัง้แต่ 28 ก.พ. 63 

1 ปี 

ตัง้แต่ 30 ส.ค. 62 

3 ปี 

ตัง้แต่ 31 ส.ค. 60 

5 ปี 

ตัง้แต่ 31 ส.ค. 58 

10 ปี 

ตัง้แต่ 31 ส.ค. 53 

มูลค่าหน่วยลงทุน2 (บาท) 18.3775 17.5149 21.8410 26.7691 25.0757 12.7097 

ผลการดาํเนินงานของ  

  BBASIC 
-0.17 4.74 -15.37 -8.05 -0.66 7.08 

เกณฑม์าตรฐาน3 -1.90 0.21 -17.83 -3.74 2.19 7.28 

ความผนัผวน 

  (Standard Deviation) 

    ของผลการดาํเนินงาน 

12.894 27.864 22.56 15.27 13.70 14.94 

ความผนัผวน 

  (Standard Deviation) 

    ของเกณฑม์าตรฐาน 

17.284 36.114 27.76 18.19 15.98 16.59 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 วนัทําการสุดทา้ยของเดอืน 

2 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) 

4 % ต่อปี  



 

BBASIC | 5 
 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ย้อนหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงินปันผล วนัท่ีจ่ายเงินปันผล อตัราจ่ายเงินปันผล 

(บาท/หน่วย) 

17 กนัยายน 2560 - 16 มนีาคม 2561 30 มนีาคม 2561 2.80 

17 มนีาคม  - 16 กนัยายน 2561 28 กนัยายน 2561 0.20 

17 มนีาคม - 16 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 0.14 

17 มนีาคม – 16 กนัยายน 2563 23 กนัยายน 2563 0.20 

หมายเหตุ :  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะต้องไม่ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนัน้และ 

ทุกครัง้ทีจ่่ายเงนิปันผล มลูค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ  1,795,925,415.06 100.09 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

ธรุกิจการเกษตร      

บรษิทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 
 

43,970,844.00 2.45 

บรษิทั ยนิูวานิชน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) - 9,378,160.00 0.52 

พาณิชย ์      

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

95,123,300.00 5.30 

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

137,493,750.00 7.66 

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 23,803,650.00 1.33 

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

13,215,280.00 0.74 

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

12,315,660.00 0.69 

บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 

90,814,275.00 5.06 

บรษิทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

45,863,540.00 2.56 

บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

56,567,850.00 3.15 

วสัดกุ่อสร้าง      

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 

79,464,000.00 4.43 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 
 

14,546,714.00 0.81 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

70,566,925.00 3.93 

แฟชัน่      

บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 
 

47,497,320.00 2.65 

อาหารและเคร่ืองด่ืม      

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
 

11,168,820.00 0.62 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

37,271,000.00 2.08 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

57,256,500.00 3.19 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
 

41,264,300.00 2.30 

บรษิทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 
 

3,002,625.00 0.17 

บรษิทั เซป็เป้ จาํกดั (มหาชน) 
 

11,759,790.00 0.66 

บรษิทั ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) - 1,343,300.00 0.07 



 

BBASIC | 7 
 

รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
บรษิทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จาํกดั 

 

 

33,979,700.00 1.89 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

24,800,490.00 1.38 

บรษิทั น้ํามนัพชืไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

20,578,350.00 1.15 

บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

6,444,000.00 0.36 

การแพทย ์      

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 
 

38,067,840.00 2.12 

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 
 

106,036,320.00 5.91 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

31,352,400.00 1.75 

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 

11,436,108.00 0.64 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 
 

28,447,980.00 1.59 

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 
 

44,970,240.00 2.51 

บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

13,647,690.00 0.76 

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์      

บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
 

32,850,990.00 1.83 

บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

3,319,760.00 0.19 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์      

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 
 

16,725,852.00 0.93 

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 
 

37,565,400.00 2.09 

บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) - 16,129,872.00 0.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
 

46,932,150.00 2.62 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

9,233,120.00 0.51 

บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

51,167,600.00 2.85 

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

9,402,340.00 0.52 

บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 
 

14,907,060.00 0.83 

บรษิทั เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

13,597,876.00 0.76 

บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
 

5,377,323.00 0.30 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

25,571,481.36 1.43 

บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 
 

20,569,600.00 1.15 

บรษิทั ยนิู เวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

12,282,018.00 0.68 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

23,229,900.00 1.29 
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รายละเอียดการลงทุน ระดบั CG Scoring มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ      

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 
 

2,509,965.00 0.14 

บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จาํกดั (มหาชน) 
 

4,142,520.00 0.23 

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

33,607,410.00 1.87 

พนัธบตัร      

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 59,979,444.55 3.34 

เงินฝากธนาคาร      

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA - 52,879,811.99 2.95 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) - 40,495,200.16 2.26 

       
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท)  1,794,380,908.89 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)  17.9906 

 

คาํอธิบาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดบัความสามารถการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทยจดัทําขึน้

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผูถ้ือหุ้น การปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุ้น

อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดบัคะแนน

ทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจําปี 2562 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ระดบั คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563* 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 54.97 3.20 

2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทั

เงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

50.89 2.97 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้หรอืไม่ได ้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คุีณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่องการลงทุน 

ของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทนุสงูสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนตุลาคม 2563 - - 

* วนัทําการสุดทา้ยของเดอืน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทุนลงทุนหรอืมีไว้เป็นรายตวั 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 
 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ประกนั/ 

ผู้รบัรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า 

ตามราคาตลาด 

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 17/09/20 AAA 20,000,000.00 20,000,000.00 

2. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 24/09/20 AAA 10,000,000.00 9,999,165.82 

3. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย  - 05/11/20 AAA 30,000,000.00 29,980,278.73 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 275,963.47 

5. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   - - AA+(tha) - 40,219,236.69 

6. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 52,879,811.99 

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัทําโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คาํอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีสุ่ดมคีวามสามารถ

สงูสุดในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถ

ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

 อนัดบัความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

 อนัดบัความน่าเชื่อถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 
บาท 

สินทรพัย ์   

  เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม (ราคาทุน 2,339,493,001.72 บาท) 1,702,466,622.91 

  เงนิฝากธนาคาร 99,019,606.05 

  ลูกหน้ีจากการขายเงนิลงทุน 4,395,620.54 

  ลูกหน้ีจากดอกเบีย้และเงนิปันผล 138,883.03 

     รวมสนิทรพัย ์ 1,806,020,732.53 

    

หน้ีสิน   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,499,384.92 

  หน้ีสนิอื่น 45,121.25 

  เจา้หน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน 9,920,461.97 

  เจา้หน้ีผูถ้อืหน่วยลงทนุ 174,855.50 

     รวมหน้ีสนิ 11,639,823.64 

สินทรพัยส์ทุธิ 1,794,380,908.89 

สินทรพัยส์ทุธิ:   

  ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 997,399,150.03 

  กําไรสะสม   

     บญัชปีรบัสมดุล 1,459,319,900.25 

     กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (662,338,141.39) 

สินทรพัยส์ทุธิ 1,794,380,908.89 

    

จาํนวนหน่วยลงทุนทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 99,739,915.0025 

สนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วยลงทุน (บาท) 17.9906 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 

กาํหนด 

 จาํนวนหน่วย/  

เงินต้น 

 ราคายุติธรรม 

(บาท) 

           
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 

 
    

 
   

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (96.48%) 
 

    
 

   

ธรุกิจการเกษตร (3.13%) 
 

    
 

   

บรษิทั ไทยวา จํากดั (มหาชน) (2.58%)  
    12,635,300.00  43,970,844.00 

บรษิทั ยนิูวานิชน้ํามนัปาลม์ จํากดั (มหาชน) (0.55%)     2,131,400.00  9,378,160.00 

  
 

    
 

 53,349,004.00 

พาณิชย ์(27.91%) 
 

    
 

   

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากดั (มหาชน) (5.59%)  
    2,570,900.00  95,123,300.00 

บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) (8.08%)  
    2,199,900.00  137,493,750.00 

บรษิทั เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (1.40%)     813,800.00  23,803,650.00 

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) (0.78%)  
    681,200.00  13,215,280.00 

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) (0.72%)  
    837,800.00  12,231,880.00 

บรษิทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) (5.33%)  
    2,052,300.00  90,814,275.00 

บรษิทั แมค็กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (2.69%)  
    4,728,200.00  45,863,540.00 

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จํากดั (มหาชน) (3.32%)  
    1,518,600.00  56,567,850.00 

  
 

    
 

 475,113,525.00 

วสัดกุ่อสร้าง (9.67%) 
 

    
 

   

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั(มหาชน) (4.67%)  
    231,000.00  79,464,000.00 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากดั (มหาชน) (0.85%)  
    113,204.00  14,546,714.00 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (4.14%)     1,973,900.00  70,566,925.00 

  
 

    
 

 164,577,639.00 

แฟชัน่ (2.79%) 
 

    
 

   

บรษิทั ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) (2.79%)  
    2,328,300.00  47,497,320.00 

  
 

    
 

 47,497,320.00 

อาหารและเคร่ืองดื่ม (14.62%) 
 

    
 

   

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) (0.66%)  
    6,204,900.00  11,168,820.00 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) (2.19%)  
    1,222,000.00  37,271,000.00 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (3.36%)  
    1,168,500.00  57,256,500.00 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (2.42%)     1,771,000.00  41,264,300.00 

บรษิทั โอสถสภา จํากดั (มหาชน) (0.18%)  
    78,500.00  3,002,625.00 

บรษิทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) (0.69%)  
    579,300.00  11,759,790.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 

กาํหนด 

 จาํนวนหน่วย/  

เงินต้น 

 ราคายุติธรรม 

(บาท) 

           
บรษิทั ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) (0.08%)  

    53,200.00  1,343,300.00 

บรษิทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จํากดั (มหาชน) (2.00%)     3,299,000.00  33,979,700.00 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (1.46%)  
    1,758,900.00  24,800,490.00 

บรษิทั น้ํามนัพชืไทย จํากดั (มหาชน) (1.21%)  
    674,700.00  20,578,350.00 

บรษิทั เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.38%)  
    720,000.00  6,444,000.00 

  
 

      248,868,875.00 

การแพทย ์(16.09%) 
 

        

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) (2.24%)     2,643,600.00  38,067,840.00 

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จํากดั(มหาชน) (6.23%)  
    5,097,900.00  106,036,320.00 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากดั (มหาชน) (1.84%)  
    290,300.00  31,352,400.00 

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จํากดั (มหาชน) (0.67%)  
    4,432,600.00  11,436,108.00 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากดั (มหาชน) (1.67%)  
    4,310,300.00  28,447,980.00 

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) (2.64%)  
    2,007,600.00  44,970,240.00 

บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.80%)  
    722,100.00  13,647,690.00 

  
 

      273,958,578.00 

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์(2.12%) 
 

        

บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) (1.93%)     3,386,700.00  32,850,990.00 

บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.19%)  
    976,400.00  3,319,760.00 

  
 

      36,170,750.00 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(17.78%) 
 

        

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) (0.98%)  
    3,385,800.00  16,725,852.00 

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) (2.21%)  
    6,260,900.00  37,565,400.00 

บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จํากดั (มหาชน) (0.95%)  
    4,073,200.00  16,129,872.00 

บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) (2.76%)  
    1,078,900.00  46,932,150.00 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (0.54%)     887,800.00  9,233,120.00 

บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) (3.01%)  
    7,057,600.00  51,167,600.00 

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (0.55%)     2,071,000.00  9,402,340.00 

บรษิทั เอม็ บ ีเค จํากดั (มหาชน) (0.88%)  
    1,183,100.00  14,907,060.00 

บรษิทั เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (0.80%)  
    5,572,900.00  13,597,876.00 

บรษิทั สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) (0.32%)  
    4,043,100.00  5,377,323.00 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (1.50%)     11,215,562.00  25,571,481.36 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์ อตัรา 

ดอกเบีย้ 

 วนัครบ 

กาํหนด 

 จาํนวนหน่วย/  

เงินต้น 

 ราคายุติธรรม 

(บาท) 

           
บรษิทั ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) (1.21%)  

    1,285,600.00  20,569,600.00 

บรษิทั ยนิู เวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) (0.72%)  
    4,617,300.00  12,282,018.00 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (1.36%)     7,743,300.00  23,229,900.00 

  
 

      302,691,592.36 

หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (2.36%)         

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจํากดั (มหาชน) (0.15%)  
    260,100.00  2,509,965.00 

บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จํากดั (มหาชน) (0.24%)  
    3,452,100.00  4,142,520.00 

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (1.97%)  
    5,420,550.00  33,607,410.00 

  
 

      40,259,895.00 

รวมหุ้นสามญั 
 

      1,642,487,178.36 

พนัธบตัร (3.52%) 
 

        

ธนาคารแห่งประเทศไทย (3.52%) 
 

        

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่24/91/63 (1.17%)  17/09/20  20,000,000.00  20,000,000.00 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่25/91/63 (0.59%)  24/09/20  10,000,000.00  9,999,165.82 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่9/364/62 (1.76%)  05/11/20  30,000,000.00  29,980,278.73 

รวมพนัธบตัร 
 

      59,979,444.55 

        

รวมหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 
 

      1,702,466,622.91 

        

รวมเงินลงทุน 
 

      1,702,466,622.91 
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งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 
บาท 

รายได้จากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 36,343,280.28 

  รายไดด้อกเบีย้ 443,189.70 

  รายไดอ้ื่น 269,500.00 

     รวมรายได้จากการลงทุน 37,055,969.98 

    

ค่าใช้จ่าย   

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14,822,082.69 

  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 296,441.59 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 1,185,766.60 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 31,245.92 

  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 347,444.90 

     รวมค่าใช้จ่าย 16,682,981.70 

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ 20,372,988.28 

    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (57,110,989.17) 

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 371,324,796.47 

       รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 314,213,807.30 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 334,586,795.58 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 13,852.41 0.754 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 277.05 0.015 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 1,108.19 0.060 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) 701.18 0.038 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense) 343.55 0.019 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3 15,581.21 0.848 

1 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการคาํนวณ 

2 ค่าใชจ่้ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

PTR = Min (ซื้อทรพัยส์นิ, ขายทรพัยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR = 246,958,698.33 

   1,836,757,923.56  
  

 

PTR = 0.13 

  

หมายเหตุ : PTR เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมลูค่าการซื้อขายทรพัยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทนุ 

เช่น กองทุน Passive Management จะม ีPTR ตํ่า ในขณะทีก่องทุน Active Management จะม ีPTR สงู ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีนํ่ามาคาํนวณ

รวมใน PTR จงึควรเป็นทรพัยส์นิประเภทที่โดยลกัษณะแลว้จะมกีารซื้อขายเปลี่ยนมอืเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น 

โดย PTR คาํนวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน

ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือบริษทันายหน้า อตัราส่วนค่านายหน้า (%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 24.14 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 11.84 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 9.07 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  7.03 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 6.87 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 6.57 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 6.52 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 5.81 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 4.01 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3.73 

11 อื่นๆ 14.41 

รวมทัง้ส้ิน 100.00 

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัยร์วมเท่ากบั 750,264.23 บาท 
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหกเดือน 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั  

หรอืทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซต์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2563  

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตุผลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั (มหาชน)  Conference Call และเอกสาร 

Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั  Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั  Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update, 

SMS และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั  Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  Conference Call และเอกสาร 

Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั Conference Call, Adhoc Update  

และเอกสาร Research 

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 


