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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 หุน้ระยะยาวปนัผล (BBASICDLTF)  

 กองทนุบัวหลวงมคีวามเห็นตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ และมมุมองการลงทนุ ดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพรวมภาวะตลาดหุน้ 

 ตลาดหุน้โลกปรับตัวลดลงในเดอืนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อที่ยืนระดับสูง และท่าทีรวมถงึคาดกาณ์ 
การดําเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ ขณะทีส่งครามยูเครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ 
ลว้นเป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลกในระยะขา้งหนา้ โดยในเดอืนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถงึ 8% โดยเร่งตัว 
ในครึง่เดือนหลัง โดยแมว้่า Fed จะไดป้รับขึน้อัตราดอกเบี้ยไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ย 
อย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แลว้ ตลาดเริม่คาดการณ์มากขึน้ว่า Fed อาจตอ้งปรับขึน้ดอกเบีย้มากกว่า 0.25% ในหลายครัง้
ตดิตอ่กันขา้งหนา้ แมว้า่ล่าสดุประธาน Fed จะกลา่วว่าจะดแูลไมใ่หก้ารขึน้ดอกเบีย้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิก็ตาม แต่นักลงทุน
บางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกจิ สะทอ้นผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี 
ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆคู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถ ึงความเสี่ยงใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐฯ เขา้สู่ภาวะ 
Recession ไดใ้นอนาคต ส่งผลใหนั้กลงทุนมีการลดการทุนในสนิทรัพยเ์สีย่งลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถงึปัจจัยจากภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Yield) ทีป่รับตัวขึน้ต่อเนื่องจนใกลก้ลับมาเป็นบวกแลว้ ก็เป็นอกีปัจจัยทีก่ระตุน้ใหเ้ม็ดเงนิไหลออกจาก
สนิทรัพยเ์สีย่ง สะทอ้นผา่นคา่เงนิสหรัฐฯทีแ่ข็งคา่มากทีส่ดุในรอบ 2 ปี 

 ดา้นเศรษฐกจิโลกนัน้ เผชญิปัจจัยลบตา่งๆ อาทเิชน่ สงครามระหวา่งยเูครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ สง่ผลกระทบตอ่หว่ง
โซ่อุปทานดา้นการผลติ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึน้ โดยเศรษฐกจิยูโรโซนซึง่มีความเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการนําเขา้พลังงาน โดยดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคทีป่รับตัวลงแรงและอัตราเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงู 7.4% YoY 
ในเดอืนมนีาคม ขณะทีด่า้นสหรัฐฯนัน้ เผชญิกับภาวะเงนิเฟ้อที่ปรับสูงขึน้ต่อเนื่องเชน่กัน โดยเงนิเฟ้อท่ัวไปเดอืนมนีาคม ขยายตัว 
8.5% YoY สงูสดุในรอบ 40 ปี ทําใหเ้ศรษฐกจิมโีอกาสชะลอตัวลงในระยะขา้งหนา้เชน่กัน ดา้นเศรษฐกจิจนี ยังเผชญิกับการใช ้
มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมอืง สง่ผลต่อการภาคการบรกิารและภาคการผลติ โดยการรับมอื
การแพร่ระบาดของจนี ซึง่ยังมคีวามไมแ่น่นอนสงู แมว้า่ทางการจนีจะมสีัญญาณนโยบายการเงนิทีผ่อ่นคลายมากขึน้ รวมทัง้อาจ
มมีาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการเป็นบางสว่นก็ตาม ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง ถงึแมว้่าราคา
หุน้ทีป่รับตัวลดลงมาแลว้จะมคีวามน่าสนใจมากขึน้ แต่เชือ่ว่าตลาดจะยังเผชญิกับความผันผวนไปอกีระยะหนึง่ ซึง่ขึน้กับปัจจัย
รายบรษัิททีจ่ะสามารถรับมอืกับปัจจัยลบเหลา่นี้ไดด้เีพยีงใด ซึง่ในชว่งนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาส 1/2565 
น่าจะทําใหเ้ห็นความชดัเจนไดม้ากขึน้ 

ดา้นตลาดหุน้ไทย ปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนม้ฟ้ืนตัวตามลําดับ หนุนโดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีก่ลับเขา้สูภ่าวะปกตมิากขึน้ และการผ่อนปรนมาตรการรับ
นักท่องเที่ยว โดยประเด็นเงนิเฟ้อนัน้ ไทยเริม่ไดร้ับผลกระทบมากขึน้ สะทอ้นผ่านเงนิเฟ้อท่ัวไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY 
หนุนโดยราคาพลังงานทีเ่พิม่ขึน้สงูในเดอืนนี้ นักลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธติลาดหุน้ไทยลดลง เหลอื 7.89 พันลา้นบาท เป็นการซือ้สทุธิ
ต่อเนื่องแต่เป็นมูลค่านอ้ยสุดใน 5 เดอืนที่ผ่านมา ซึง่ดว้ยดัชนีตลาดหุน้ไทยทีป่รับตัวลดลงค่อนขา้งนอ้ยเทียบกับตลาดหุน้อืน่ๆ 
ในประเทศพัฒนาแลว้ อาจจะทําใหค้วามน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงตน้ปีที่ผ่านมา แมว้่าธุรกจิส่วนใหญ ่
ในตลาดหุน้ไทยจะไดร้ับผลกระทบที่จํากัดจากเศรษฐกจิโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุน้ไทยในช่วงนี้ จงึตอ้งเป็นการ 
Selective อย่างยิง่ในหุน้ที่มีแนวผลประกอบการดแีละราคาไม่แพงจนเกนิไป ซึง่ในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความ
ชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึน้ของตน้ทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึน้ ซึง่จะทําใหต้ลาดอาจจะมีการปรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมทีล่งทนุ จากกลุม่ที ่Outperform ในชว่งตน้ปี อยา่งกลุม่ Reopening ไปยังกลุม่ Consumer มากขึน้ 

 สําหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวันที ่30 เมษายน 2565 กองทุน BBASICDLTF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
ณ วันที ่30 เมษายน 2565 เทา่กับ 8,374.86 ลา้นบาท หรอื 8.6450 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

 กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 

  



 

BBASICDLTF | 2 

 
 



 

BBASICDLTF | 3 

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 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่28 ต.ค. 59 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 8.3933 8.8438 8.5849 9.0493 10.1166 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ  
  BBASICDLTF 3.00 -2.24 0.71 -1.51 -2.53 -2.10 

เกณฑม์าตรฐาน3 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 6.46 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของผลการดําเนนิงาน 

10.834 9.364 8.77 14.88 12.84 12.36 

ความผนัผวน 
  (Standard Deviation) 
    ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.064 10.254 9.60 16.78 13.99 13.47 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 80%  

(2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สัดส่วน 
20% 

4 % ตอ่ปี  
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลของกองทนุ ยอ้นหลงั 3 ปี 

รอบการจา่ยเงนิปนัผล วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล อตัราจา่ยเงนิปนัผล 
(บาท/หน่วย) 

28 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 0.22 

1 - 31 ตุลาคม 2560 14 พฤศจกิายน 2560 0.08 

หมายเหต ุ:  การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไมท่ําใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีพ่จิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ และทกุครัง้
ทีจ่่ายเงนิปันผล มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงไปตามจํานวนเงนิทีจ่่ายปันผล 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  6,669,473,525.58 79.64 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลดัทรพัยฯ์      

ธุรกจิการเกษตร      

บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

237,640,058.88 2.84 

พาณิชย ์      

บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จํากัด (มหาชน) 
 

26,580,099.00 0.32 

บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

192,879,764.00 2.30 

บรษัิท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) 
 

17,330,950.00 0.21 

บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

455,467,360.00 5.44 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

55,335,550.00 0.66 

บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) 
 

36,368,940.00 0.43 

บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

81,052,198.34 0.97 

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

96,652,240.00 1.15 

บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

188,199,891.22 2.25 

บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

156,984,920.00 1.87 

บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากัด (มหาชน) 
 

119,104,300.00 1.42 

บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

17,972,280.00 0.21 

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง      

บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) 
 

28,276,075.00 0.34 

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด(มหาชน) 
 

29,797,925.00 0.36 

วสัดุกอ่สรา้ง      

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) 
 

268,324,000.00 3.20 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

51,114,864.00 0.61 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

212,172,700.00 2.53 

แฟช ัน่      

บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

187,334,440.00 2.24 

อาหารและเครือ่งดืม่      

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) 
 

32,949,072.00 0.39 

บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

343,000.00 0.00 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

151,557,670.00 1.81 

บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

21,120,550.00 0.25 

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

271,826,500.00 3.25 

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

244,094,340.00 2.91 

บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,044,336.50 0.10 

บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

134,449,000.00 1.61 

บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 
 

50,787,000.00 0.61 

บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) - 520,000.00 0.01 

บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

11,913,552.00 0.14 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

29,353,610.00 0.35 

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

70,024,680.00 0.84 

บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

44,966,260.00 0.54 

การแพทย ์      

บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
 

58,301,550.00 0.70 

บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 
 

252,409,225.00 3.01 

บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

184,880,425.00 2.21 

บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จํากัด (มหาชน) 
 

120,026,010.00 1.43 

บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

199,348,800.00 2.38 

บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) 
 

186,397,350.00 2.23 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์      

บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

51,978,420.00 0.62 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 
 

51,645,490.00 0.62 

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) 
 

40,789,800.00 0.49 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

49,624,900.00 0.59 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

166,189,948.06 1.98 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

223,712,190.00 2.67 

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

52,702,303.50 0.63 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

265,531,065.00 3.17 

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

64,227,040.00 0.77 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

53,142,700.00 0.63 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

57,491,538.00 0.69 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

19,652,523.00 0.23 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

120,062,332.00 1.43 

บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 
 

33,413,442.00 0.40 

บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

52,489,110.00 0.63 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

11,828,160.00 0.14 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

67,928,112.00 0.81 

หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) 
 

34,580,000.00 0.41 

บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด (มหาชน) 
 

7,657,212.00 0.09 

บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

159,366,892.50 1.90 

บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 
 

21,400,353.00 0.26 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ      

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

1,361,960.00 0.02 

พนัธบตัร      

ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 104,934,983.20 1.25 

เงนิฝากธนาคาร      

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 607,654.77 0.01 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 425,253,910.61 5.08 
       
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  1,717,352,123.68 20.51 

ประเทศจนี  85,439,731.09 1.02 

หุน้สามญั      

Wuliangye Yibin Co Ltd - 85,439,731.09 1.02 

ประเทศฟิลปิปินส ์  266,040,609.86 3.18 

หุน้สามญั      

Ayala Land Inc - 133,467,341.03 1.59 

Robinsons Retail Holdings Inc - 12,461,693.47 0.15 

Wilcon Depot Inc - 120,111,575.36 1.43 

ประเทศเวยีดนาม  236,425,571.07 2.82 

หุน้สามญั      

MASAN GROUP CORP - 39,460,416.00 0.47 

Saigon Beer Alcohol Beverage Corp - 100,124,806.27 1.20 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

Vinhomes joint stock company - 96,840,348.80 1.16 

ประเทศสงิคโปร ์  139,523,198.32 1.67 

หุน้สามญั      

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) - 139,523,198.32 1.67 

ประเทศอเมรกิา  413,211,098.29 4.93 

หุน้สามญั      

Amazon.com Inc - 310,212,212.39 3.70 

Ulta Beauty, Inc. - 102,998,885.90 1.23 

ประเทศฮอ่งกง  335,596,243.16 4.01 

หุน้สามญั      

ANTA Sports Products Ltd - 64,135,852.42 0.77 

Haidilao International Holding Ltd - 67,906,954.42 0.81 

JD.com Inc. - 203,553,436.32 2.43 

เงนิฝากธนาคาร      

สกลุเงนิหยวนจนี - 1,249,080.53 0.01 

สกลุเงนิดอลลารฮ์อ่งกง - 238,302.08 0.00 

สกลุเงนิรงิกติมาเลเซยี - 31,460,248.38 0.38 

สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ - 5,102,866.67 0.06 

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 31,340,798.06 0.37 

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 62,805,357.78 0.75 

สกลุเงนิดองเวยีดนาม - 108,919,018.39 1.30 
       
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  8,374,861,495.95 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)  8.6450 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน 
ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good) 

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 2565* 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ตาม
ราคาตลาด 
(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 104.93 1.26 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.61 0.01 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 
4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอื 

ไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของ
กองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2565 - - 

• วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 25,000,000.00 24,989,878.07 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 15,000,000.00 14,993,996.92 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 40,000,000.00 39,975,817.37 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 5,000,000.00 4,995,934.81 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 10,000,000.00 9,991,188.59 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 10,000,000.00 9,988,167.44 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - (1,512,584.63) 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 426,766,495.24 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 607,654.77 

 

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

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

ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 
AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 
BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 

   บาท 

สนิทรัพย ์  

 เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทนุ 8,589,998,386.52 บาท) 7,681,992,470.89 

 เงนิฝากธนาคาร 673,824,921.50 

 ลกูหนี้  

 
 จากดอกเบีย้ 38,061,992.27 

 
 จากการขายเงนิลงทนุ 6,239,064.23 

 
 รวมสนิทรัพย ์ 8,400,118,448.89 

    

หนี้สนิ   

 เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 9,988,670.40 
 เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 3,304,129.23 
 คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,580,979.88 
 ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 30,907.68 
 หนี้สนิอืน่ 352,265.75 
  รวมหนี้สนิ 25,256,952.94 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ 8,374,861,495.95 

สนิทรัพยส์ทุธ:ิ  

 ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 9,687,470,340.59 
 กําไรสะสม  

  บัญชปีรับสมดลุ 111,310,632.14 

 
 กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (1,423,919,476.78) 

  สนิทรัพยส์ทุธ ิ 8,374,861,495.95 

    

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วย 8.6450 

จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 968,747,034.0590 
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หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ     

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (79.40%)     

    ธุรกจิการเกษตร (2.99%)     

        บรษัิท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (2.99%)   35,123,200.00 230,056,960.00 
    230,056,960.00 

    พาณิชย ์(18.66%)     

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จํากัด (มหาชน) (0.35%)   18,081,700.00 26,580,099.00 

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) (2.47%)   5,548,900.00 190,049,825.00 

        บรษัิท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) (0.22%)   410,200.00 17,125,850.00 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (5.87%)   6,943,100.00 451,301,500.00 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.72%)  1,400,900.00 55,335,550.00 

        บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) (0.47%)   1,809,400.00 36,368,940.00 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (1.05%)   3,689,288.00 80,426,478.40 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) (1.24%)   6,358,700.00 95,380,500.00 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (2.43%)   4,986,571.00 186,996,412.50 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.04%)   17,346,400.00 156,984,920.00 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จํากัด (มหาชน) (1.55%)   2,430,700.00 119,104,300.00 

        บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน) (0.23%)   309,600.00 17,802,000.00 
    1,433,456,374.90 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (0.74%)     

        บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) (0.36%)   1,431,700.00 27,918,150.00 

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.38%) 2,248,900.00 29,235,700.00 
    57,153,850.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (6.92%)     

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด(มหาชน) (3.49%)   725,200.00 268,324,000.00 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จํากัด (มหาชน) (0.67%)   336,282.00 51,114,864.00 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2.76%)  7,316,300.00 212,172,700.00 
    531,611,564.00 

    แฟช ัน่ (2.44%)     

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) (2.44%)   7,937,900.00 187,334,440.00 
    187,334,440.00 
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    อาหารและเครือ่งดืม่ (13.93%)     

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จํากัด (มหาชน) (0.43%)   10,560,600.00 32,949,072.00 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) (1.97%)   6,288,700.00 151,557,670.00 

        บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.27%)   1,745,500.00 21,120,550.00 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (3.54%)  4,942,300.00 271,826,500.00 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (3.18%)  6,974,124.00 244,094,340.00 

        บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จํากัด (มหาชน) (0.10%)  1,126,500.00 7,998,150.00 

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (1.75%)   3,841,400.00 134,449,000.00 

        บรษัิท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (0.66%)   1,539,000.00 50,787,000.00 

        บรษัิท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) (0.01%)   16,000.00 520,000.00 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.15%)   2,809,800.00 11,801,160.00 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.38%)   1,736,900.00 29,353,610.00 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) (0.89%)   2,121,600.00 68,421,600.00 

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.59%)   3,810,700.00 44,966,260.00 
    1,069,844,912.00 

    การแพทย ์(12.99%)     

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) (0.76%)  2,711,700.00 58,301,550.00 

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด(มหาชน) (3.29%)   9,802,300.00 252,409,225.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) (2.36%)  1,129,800.00 181,332,900.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) (1.56%)   30,775,900.00 120,026,010.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) (2.60%)  14,239,200.00 199,348,800.00 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (2.43%)   5,564,100.00 186,397,350.00 
    997,815,835.00 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์(0.68%)     

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (0.68%)  6,663,900.00 51,978,420.00 
    51,978,420.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(17.15%)     

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) (0.66%)   2,336,900.00 50,944,420.00 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) (0.53%)   5,332,000.00 40,523,200.00 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (0.65%)   4,205,500.00 49,624,900.00 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) (2.16%)   34,260,600.00 165,821,304.00 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (2.89%)   3,667,500.00 221,883,750.00 

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (0.69%) 3,444,595.00 52,702,303.50 
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        บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) (3.46%)   27,804,300.00 265,531,065.00 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) (0.84%)  13,962,400.00 64,227,040.00 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.69%)   4,087,900.00 53,142,700.00 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (0.75%)   18,079,100.00 57,491,538.00 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จํากัด (มหาชน) (0.26%)   9,975,900.00 19,652,523.00 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1.48%)  30,943,900.00 113,873,552.00 

        บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) (0.41%)   27,165,400.00 31,783,518.00 

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) (0.66%)   2,317,400.00 50,751,060.00 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จํากัด (มหาชน) (0.15%)   3,996,000.00 11,828,160.00 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (0.88%)  20,216,700.00 67,928,112.00 
    1,317,709,145.50 

    หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (2.90%)    

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจํากัด (มหาชน) (0.45%)   3,325,000.00 34,580,000.00 

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จํากัด (มหาชน) (0.10%)   5,845,200.00 7,657,212.00 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (2.07%)   20,046,150.00 159,366,892.50 

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จํากัด (มหาชน) (0.27%)   1,236,300.00 20,893,470.00 
    222,497,574.50 

  รวมหุน้สามญั    6,099,459,075.90 

  พนัธบตัร (1.37%)     

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (1.37%)     

        งวดที ่6/363/64 (0.33%)  02/06/2022 25,000,000.00 24,989,878.07 

        งวดที ่9/91/65 (0.20%)  02/06/2022 15,000,000.00 14,993,996.92 

        งวดที ่11/91/65 (0.52%)  16/06/2022 40,000,000.00 39,975,817.37 

        งวดที ่13/91/65 (0.07%)  30/06/2022 5,000,000.00 4,995,934.81 

        งวดที ่15/87/65 (0.13%)  14/07/2022 10,000,000.00 9,991,188.59 

        งวดที ่17/95/65 (0.13%)  01/08/2022 10,000,000.00 9,988,167.44 

  รวมพนัธบตัร    104,934,983.20 

  ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์(0.02%)     

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) (0.02%)   136,196.00 1,361,960.00 

  รวมใบสําคญัแสดงสทิธิ ์    1,361,960.00 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ    6,205,756,019.10 
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หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ     

  ประเทศอเมรกิา (5.38%)     

    หุน้สามญั (5.38%)     

        Amazon.com Inc (4.04%)   3,130.00 310,212,212.39 

        Ulta Beauty, Inc. (1.34%)   7,200.00 102,998,885.90 

  รวมประเทศอเมรกิา    413,211,098.29 

  ประเทศฮอ่งกง (4.37%)     

    หุน้สามญั (4.37%)     

        ANTA Sports Products Ltd (0.83%)   159,900.00 64,135,852.42 

        Haidilao International Holding Ltd. (0.88%)   993,000.00 67,906,954.42 

        JD.com Inc. (2.65%)   175,500.00 203,553,436.32 

  รวมประเทศฮอ่งกง    335,596,243.16 

  ประเทศฟิลปิปินส ์(3.46%)     

    หุน้สามญั (3.46%)     

        Ayala Land Inc (1.74%)   6,342,290.00 133,467,341.03 

        Robinsons Retail Holdings Inc (0.16%)   354,750.00 12,461,693.47 

        Wilcon Depot Inc (1.56%)   6,533,200.00 120,111,575.36 

  รวมประเทศฟิลปิปินส ์    266,040,609.86 

  ประเทศเวยีดนาม (3.08%)     

    หุน้สามญั (3.08%)     

        MASAN GROUP CORP (0.09%)   38,000.00 6,576,736.00 

        MASAN GROUP CORP (0.43%)   190,000.00 32,883,680.00 

        Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (1.30%)   413,990.00 100,124,806.27 

        Vinhomes joint stock company (0.20%)   156,960.00 15,221,980.80 

        Vinhomes joint stock company (1.06%)   841,600.00 81,618,368.00 

  รวมประเทศเวยีดนาม    236,425,571.07 

  ประเทศสงิคโปร ์(1.82%)     

    หุน้สามญั (1.82%)     

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (1.82%)   8,201,800.00 139,523,198.32 

  รวมประเทศสงิคโปร ์    139,523,198.32 
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  ประเทศจนี (1.11%)     

    หุน้สามญั (1.11%)     

        Wuliangye Yibin Co Ltd (1.11%)   101,300.00 85,439,731.09 

  รวมประเทศจนี    85,439,731.09 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ    1,476,236,451.79 

     

รวมเงนิลงทนุ    7,681,992,470.89 
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   บาท 

รายได ้   

 รายไดเ้งนิปันผล 82,249,655.21 
 รายไดด้อกเบีย้ 830,166.32 
  รวมรายได ้ 83,079,821.53 
    

คา่ใชจ่้าย  

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ  67,694,298.70 
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,805,181.38 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,256,476.64 
 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 45,530.98 
 คา่ใชจ่้ายอืน่ 1,635,179.65 
  รวมคา่ใชจ่้าย 73,436,667.35 

รายได(้ขาดทนุ) 9,643,154.18 

    

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  (306,166,224.69) 
 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ  84,353,322.61 
 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 1,425,779.79 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไมเ่กดิขึน้ (220,387,122.29) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน (210,743,968.11) 

หัก ภาษีเงนิได ้ (49,085.13) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานหลังหักภาษีเงนิได ้ (210,793,053.24) 
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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) 63,265.70 0.744 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,687.09 0.020 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,108.86 0.025 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 6,106.14 0.072 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 1,650.41 0.019 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 68,712.06 0.808 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

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

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 
  Avg. NAV 

   

PTR = 2,175,613,323.25 
  8,504,508,607.34 
   
PTR = 0.26 

 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิ่มเตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สนิ และสะทอ้นกลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน Passive Management จะม ีPTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะม ีPTR สงู 
ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การ
ลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าทีต่ํ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับ
ผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฮอ่งกง) จํากัด 15.75 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด 14.95 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 9.92 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 8.46 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ฮอ่งกง) จํากัด 5.40 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด 4.91 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 4.40 

8 บรษัิทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (เวยีดนาม) จํากัด (มหาชน)    4.05 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 3.91 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ฟิลปิปินส)์ จํากัด 3.84 

11 อืน่ๆ 24.41 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 6,533,573.63 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 ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม 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 ุ:  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิท หลักทรัพยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

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

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update, 
SMS และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์SSI Securities Corporation  Conference Call, Adhoc Update 
และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 
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